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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރެކޯޑުކުރެވިފައި ނުވޭ(  ފެކޮމިޓީގެ  ) އަޅުގަނޑުމެން އެކި ބާއްވަނީ މިއަދު. މިހާރުގެ ދެން ޙާ ..ށޭ ބައި    ލަތާ ގުޅިގެން 

ބައްދަލުވުމުގަ  ތިބެގެން  މިހާރު    އިތަންތާ  ބައްދަލުވުމުގައި  މި  މެދުވެރިކޮށް.  ޕްލެޓްފޯމެއް  ޓީމު  ބައިވެރިވަނީ  މި 

އަޅުގަ މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ  ޓަކައި  ނޑު  ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ  ރިކޯޑަށް  ދަންނަވަން. އަދި  މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ބޭފުޅުން  ތިއް އަހާބެވި  އަޑު  ޒިރުތިއްބެވިކަން  ބައްދަލުވުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ  އެދެން.  ންގާލަދެއްވުން 

މެންބަރުންނެއްކަން  ބްރޯޑްކާސްޓު ކޮންކޮން  ތިއްބެވީ  ބޭފުޅުންނަށް  އަޑުއައްސަވާ  ކުރެވެމުންދާތީ 

މުޤައްރިރު ގިވައެނ މެންބަރު. ދެން ތިއްބެވި  ޑައިގެންފައިނުވާނެ. އާދެ! އަޅުގަނޑަކީ މި ކޮމިޓީގެ   ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ 

އިޝާރާތްކޮށްލަދެއްވުން    ބޭފުޅުން ތިއްބެވިކަން  އެގޮތަށް  ހަމަ  އެދެން.  ބޮޑަށް    ވަރަށްޅުގަނޑު  އަވެސް 

 ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވުން އެދެން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا  ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުބަރުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެން

 هللا.ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުއަޅުގަނޑު މިއީ ދާންދޫ އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

 

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު.   ،އަޙްމަދު ޒާހިރުއައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އަޅުގަނޑު 

 

 :ގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުންއުނ

 އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. މުޙައްމަދު ވަޙީދު، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު. 

 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާޢީލް އަޙްމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ނަސީމް، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު.  ޙްމަދުއައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އަޅުގަނޑު މީކާޢިލް ޢަ

 

 ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ދެކުނު ދާއިރާމައްޗަންގޮޅީ 

 އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އަޅުގަނޑު އަޙްމަދު ޚައިތަމް، މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު.  

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ން ވާ ވިލިގިނލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައި

 .  އައްސަލާމްޢަލައިކުމްއައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ؟އާދެ! ވަޢަލައިކުމުއްސަލާމް. ކޮން މެންބަރެއްތޯ

 

 ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އަޅުގަނޑު ސަޢުދު ޙުސައިން، ވިލިނގިލީ ދާއިރާ.  

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 ތޯ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެން ކޮން މެންބަރެއް.އިނގޭ ރުޙަބާސަޢުދު ވަރަށް ބޮޑަށް މަ އާދެ! 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑު ޢަލީ ހުސައިން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .  ތްތެރި މެންބަރު ދެއްތޯކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންކެންދޫ ދާ

   އާދެ!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން އިތުރު ބޭފުޅަކު އެބައިންނެވިތޯ ތަޢާރުފުގައި އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވާ. އަޅުގަނޑަށް   ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢަލީ.

ތަޢާރުފުވެވަޑައި ބަލާއިރު  ބޭގެންނެވި  މިހާރު  ބައްދަ  7ފުޅުންނަށް  މެންބަރުން  ލުވުމުގައި  އިއްޒަތްތެރި 

ޒިރީއެއް އޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑު  ހާ، ވަރަށް ރަނގަޅު އެހެންވީމާ .8. އަޅުގަނޑު ހިމެނިގެން ދެން  ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ

  އި ނަށް ލިބިވަޑައިގެންފަޟޫޢު ތި ބޭފުޅުންޢުބައްދަލުވުގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ މަ  ގެމި ދެކެނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދު

އެހެން އޭގެ ކުރު ޚުލާއި ދަންނަވަނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު  އޮންނާނެ. ދެން  އެއް. ކޮވިޑުގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން  ޞާ ލާނަން 

ޕާލި އެމް.ޑީ.ޕީ  މަޖިލީހުގެ  މައްސަލައާ މެންޓަރައްޔިތުންގެ  ހުށަހެޅުއްވި  ލީޑަރު  ގްރޫޕްގެ  ކުރެވުނު    ރީ  ގުޅިގެން 

އަލީގަ ތައިބަޙުސްތަކުގެ  ކަރުދާހެއް  މިވަނީ  އިދާރާއިން  މަޖިލީހުގެ  ހިމެ  ކަރުދާހުގައި  އެ  އަދި  ނޭ  އްޔާރުކުރައްވައި 



  

އެންވަޔަރަ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އެގޮތުން  ޙަވާލުކުރައްވާފަ.  ކޮމިޓީތަކަށް  އެކިއެކި  އެންޑު  ންބައިތައް  މަންޓު 

ވެސް އެބައޮ ޙަވާލުކުލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީއަށް  އޭގައި    ކުރެވިފަ. ދެން އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީތް މަސައްކަތެއް 

ޗޭޢިއޮތް   ކުލައިމެޓް  އެންޑު  އެންވަޔަރަންމަންޓު  ކޮމިޓީއާބާރާތް.  ތިމާވެއްޓާއި    ންޖު  މަސައްކަތަކީ  ޙަވާލުވެފައިވާ 

ރުކާރުން ހިންގާ  ކުރުމަށް ސަ  ފުރިހަމައެކަންކަންއިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމަށް އަދި މިފަދަ ކަންކަމަށް ބަލައި  

އުސޫލުތަކަން ހިންގާނެ  ލަކަން  އެބައޮވޭ  ކެއްގެ  ތަފްސީލެއް  އިތުރު  އަދި  އެއާއެކުގައި  ދެން  ދިނުން.  ސަރުކާރަށް  ފާ 

  ކޮމިޓީން ކުރި މަސައްކަތަކީ ކޮބައިކަން. ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ކުރިއަށް   އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިޕޯޓުގައި އެބަ އޮންނަންޖެހޭ 

ކޮމިޓީ ހުށަހެޅުމުގެ  ގެ  ގެންދިޔަގޮތް.  ކޮމިޓީގެ  ދެން  މިހުށަހެޅުން.  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހުރިހާ  އީ  އަމާޒު.  ހަމަ 

، މި މަޢުޟޫޢުގައި މަސައްކަތް  ގޮތްހެން. އެހެންވީމާ  މަސައްކަތް އެގޮތަށް ޙަވާލުކުރައްވާފައި އޮތްއެ  ކޮމިޓީއަކާ ވެސް  

ބޭފުޅުން އަ  ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއްގެ ލަފާފުޅެއް ބޮޑަށް އެދެންތި  . މިހާރު  ޅުގަނޑަށް ދެއްވުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް 

ކިހިނެއްތޯ  ހުޅުވާލަނީ  މި  ފުރުޞަތަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  ކުރިއަށް ގެންދާނީ.    ޙަވާލުކުރެވިފައި  ޓާސްޓު  އޮތް 

، ތި ބޭފުޅުންނަށް  ވީމާރައީސް. އެހެން ދެން ހަފްތާއެއް ތެރޭ މަސައްކަތް ނިންމަން ޙަވާލުކުރައްވާފައި އޮތީ މަޖިލިސްގެ 

ހުޅުމި  އަޅުގަނޑު   މިހާރު ފުރުޞަތު  ޚިޔާލުފުޅުދެއްވުމަށް.    ވާލަނީ  އެއްވެސްހަމަ    އި ޗެޓްގަ   ގ މީޓިން  ،ކޮބައިތޯ 

އޯޑިއޯދެން  ޓައިޕްކޮށްލެއްވީމަ   އެއީ  ފެންނާނެ.  އެކަނި އަޅުގަނޑަށް  އިޝާރާތެއް    ކަމަށްވާތީ   އަކުން  އެއްވެސް 

ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ނޑު މިހާރު  އާދެ! އަޅުގަ  ،ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅު ބޭފުޅަކު، ވާހަކަފުޅުވީމާހެން. އެނެނުފެންނާ

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރަށް.  

 

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބަޙުސްކުރެވެމުން މި  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅިފަމިޝުކުރިއްޔާ.  މިދާ  މިވާ    އޮތް އި  ހުށަހެޅިފައި  އިދާރާއަށް  މަޖިލިސް 

ބަޙުސްކަ މި ރުދާހަށް  އަދި    ކުރެވެމުން  ބޭނުންވޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑަށް  ވިސްނާލާއިރު  ކުޑަކޮށް  މިކަމާ  ދަނީ. އަޅުގަނޑު 

ން  ކާރުގެ ޕްލޭން ދެ ރު. ސަ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް މިއަށް. އެއީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިހާރު ވިސްނުން ހުރީ ކިހިނެއްތޯ

ކިހިނެއްތޯ ގެންދަންހުރީ  އަޅު  ކުރިއަށް  ސަރުކާރާ ގަނޑުމެވެސް  އެބަޖެހޭ  މާނައަކީ    ން  މަޝްވަރާކޮށްލަން.  އެއްކޮށް 

މިނިސްޓްރީއާ އެންވަޔަރަންމަންޓު  ނޫނިއްޔާ  މިނިސްޓަރާ   އެނަރޖީ  އެބަޖެހޭ    އެއްކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްކޮށް 

ދެން ދާން.  ގޮރިނިއުބަލް އެނަ  ބައްދަލުވުމަކަށް  ގެންދާނެ  ދެން ކުރިއަށް  ޕްރޮގްރާމު މިހާރު  ސަރުކާރުގެ  ރޖީ  ތަކަށް 

ބަލަ  ވިސްނުން ބަލާލަން.  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ކިހިނެއްތޯ  އޭގެއި ހުރީ  އަޅުގަނޑުމެން  ލާފައި  ގެ  ތެރެއަށް 

މީތި   ކަންނޭނގެ  ދަނޑިކުވިސްނުމާއެކުގަ  މި  އެއީ  ގެންދެވޭނީ.  ވަވަޅުގަރިއަށް  ވިސްނުމެއް  އި  އަޅުގަނޑުމެން  ކި 

ބުއްދިވެރިކަ އެހާ  ވީހާ  މެއްގެންގުޅުމަކީ  ސަރުކާރާ  ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން  ބޮޑަށް  މި   ވެސް  މިކަން    ކޯޕަރޭޓްކޮށްގެން 



  

ގޮތަކީ. މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންނޭނގެ  ގެންދެވޭތޯ  ކަންތައްތައް  ކުރިއަށް  އެއީ.    ޙާލަތުގައި 

 ރުޞަތަށް. ރު ދެއްވި ފު މުޤައްރި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު އަޅުގަނޑު އަޙްމަދު    އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެން  އަރުވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މި  ފުރުޞަތު 

 ށް. ޚައިތަމަ

 

 މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޖިލިސް ފްލޯރގައި    އޮތް ޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މު

އިންނާނެ ކަމެއް އެއީ ސަރކިއުލާ އިކޮނޮމިކު އެކްޝަން    ބަޙުސްކުރަމުންދިޔައިރު  ވެސް އަޅުގަނޑު ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި 

ފައި އޮތް  އިގެން އަދި ދެން އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބި ވެސް ވާހަކަދައްކަޕްލޭނެއް މީގައި އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރާ

ސަރުކާރުން ވެއްޖެއްޔާ  ސަރކިއުލާ    ގޮތުން  އެކުލަވާލާފައެއްވެސް  ޕްލޭނެއް  ދެން  ނެތްކަމުގައި  އެކްޝަން  ވަނީ. 

އެހެންވެއްޖެ  ވެދާނެ.  ވެސް  ނޫންކަމުގައި  މަޢުލޫމާތެއް  ރަނގަޅު  އަދި  މިއީ  އޭގެ   ފަހަރެއްގައި  ން  ކަމަށްވަންޏާ 

ށް  ވާހަކަދައްކަން އަޅުގަނޑަ   ތަންތަނާ  އެ   މިނިސްޓްރީއާންވަޔަރަންމަންޓު  އެ އެކުލަވާލަން އެ  މަސައްކަތްކުރަން. ދެން 

އެހެންވެއްޖެ  ފެނޭ.  ވަގުތުން    ކަމުގައި  އެބަ  ގޮތަށް  ވިދާޅުވި  އެ  ޒާހިރު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ވެއްޖެއްޔާ 

  އްޔާ އެހެން ޒަރިއްޔާއަކުން ނިނޫއެއް އެހެންގޓީމު މީޓިންހަމަ  ވެސް    ނާ އެއްކޮށް ހަމަ އެ ބޭފުޅުންއަޅުގަނޑުމެންނަށް  

ވާހަކަތައް ދެއްކިދާނެ.    އެ   އިއެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެވިދާނެ. ބައްދަލުކޮށްފަ  ނަށްއަލްކޮށް އަޅުގަނޑުމެންވެސް ވަރޗު

އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ  ހަމަ  މެން  ގެ ނިޒާމަށް އަޅުގަނޑުދެން އިންނާނެ ކަމަކީ މިސާލަކަށް ކުނީގެ ނިޒާމު. ކުނީ

ސްގްރިގޭޓްކޮށްގެން އޭތިން  ގެންނަން ބަލާކަމުގައި ވެއްޖެއްޔާ މިސާލަކަށް    ކަމަކު ލެއް މިވަގުތު ގެންނަން. ދެން އެބަދަ

ކަންކަމަށް   އެކަހަލަ  ހަދާ  ވެއްޖެއްޔާ  ފާޓިލައިޒާސް  އިންވެސްޓުމަންޓެއްދާކަމުގައި  ދާނެކަމަ  އިތުރު  އޭގައި  ށް  ވެސް 

އަ އޮތީ  ލިބިފައި  މަޢުލޫމާތު  އަނެއްކާ  .ވެސް  ނެއްކާއަޅުގަނޑަށް  މިވަގުތު  އިތުރަށް    ދެން  ކަމަކަށް  ވެސް 

އޮތީ   ދަގޫ އެހެންނޫނިއްޔާ ދަތި ވަގުތަކަށް ވެދާނެ. ދެން މިސާލަކަށް ކުރިމައްޗަށް މި ނއިންވެސްޓުކުރަން ތަންކޮޅެއް އު

ހުންނަގޮތެއް މިއީ   އި ކާދައިގައްމުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންގެ އާދަޢާވެއްޖެއްޔާ ހަމަ ވަރަށް   ރޯދަމަސް. ރޯދަމަހުގައި

ކުރަމުންދާ     ގޭތެރޭގައި ހުންނަ އެއްޗެހިއެއްޗެހިތައް  ވަރަށް ޢާއްމުކޮށް  ކަންތައްތަކަކީ ހަމަ  ބަދަލުކޮށްލުމާއި އެކަހަލަ 

އެކަމަކު ގިނަފަހަރަށް.  ވަރަށް  ހަމަ  ފަހަރަފަހަރު  ކަނޑައަޅުގަ  ކަމެއް  އެހެން  އެއީ  ކުރިން  ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  ށް 

އެއަށްތުރެން ބޮޑަށް އިކޮނޮމީ މިއޮތީ ދަށްވެފަ.    އެއީ   .ތައްތައް ކުރެވިގެންދާ ގޮތަކަށް މިފަރު ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް އެކަން

އަޅުގަ ކްރިއޭޓްކުރުމަކީ  މާކެޓެއް  ސެކަންޑުހޭންޑު  އެއްކަހަލަ  އެހެންނޫނިއްޔާ  ރީޔޫސް  މިވަގުތު    ނޑަށް ދެން  ހީވަނީ 



  

ފަސޭހަ ކަ  ތަންކޮޅެއް  ވެދާނެ  ކަމަކަށް  އެއީ  ވެސް  އުކާލާ  އެގޮތަށް  ންނޭނގެ.  ތަންތަނުން  ބައެއް  ރިސޯޓުތަކުންނާއި 

ސެކަންޑުހޭންޑު   ބޭނުންކޮށްގެން  އެއްޗެހި  އެ  އެއްޗެހި.  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ރަނގަޅަށް  ހަމަ  އެބަހުރި  ހަމަ  އެއްޗެހި 

ކްރިއޭޓްކޮށްފަ ކްރިއޭޓްކޮށްފަފިހާރަ  އިމާކެޓެއް  ތަނެއް  ކުރެވިދާ  އިއެއްގޮތަށް  ހަމަ    ނެއެކަންތައް  އެވެސް  ކަމަށް 

އިތުރު ބޭފުޅުންނަށް  ދެން  މިވަގުތު    އައިޑިއާއެއް. ދެން މިކަހަލަ ދެތިންހަތަރު އައިޑިއާއެއް އެބަ ގެންގުޅެވޭ. އެކަމަކު 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.   ނގޭތޯ އިރިއްޔާ ކުޝު  ލާނަން.އިދިނުމުގެ ގޮތުން ނިންމަފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު ވެސް 

 

 ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޚައިތަމް. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު  

 ށް. ސަޢުދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވާ.  ޙުސައިނަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ޙުސައިން  ވިލިގިނލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 ވޭތޯ.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޑުއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަޑުއިވޭ.  

 

 ވިލިގިނލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގް  ޕާލަމެންޓްރީ  އެމް.ޑީ.ޕީގެ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  މިހާރު  ލީޑައާދެ!  މައްސަލައާ ރޫޕްގެ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ    ރު 

ކަން މިހާރު  ގެންދިގުޅިގެން  ކުރިއަށް  އެންޑު  ކަން  އެންވަޔަރަންމަންޓު  ޓަކައި  ދިނުމަށް  ލަފައެއް  އުމަށް ސަރުކާރަށް 

ކޮމިޓީއާ ތެރޭގައި   ކުލައިމެޓް  މަސައްކަތުގެ  މި  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  މަސައްކަތް.  މިވާ    ޙަވާލުކުރެވިފައި 

ކުންފުނިތަކާޞަޚާއް ސަރުކާރުގެ  ގުޅުންހުރި  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ހިންގާ  ކޮށް  މި  ތެރޭގައި  ސަރުކާރު  މުޅި  އަދި  އި 

ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު    ގުޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ކުރެވެން އެބަހުރި. އޭގެ  ތްތަކުގެ ތެރޭގައި މި ދާއިރާއާހަރަކާ

ބޭނުން މިހާރު ދައުލަތުގެ ބަ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮގް  ޖެޓްފާހަގަކޮށްލަން  ނިޔަލަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ރާމުތައް  މިއަހަރުގެ 

އި.ޕީ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ނޫން އެހެން  ހުއްޓާލުން. ހުއްޓާލުމަށްފަހު އެ ޚަރަދު ޕީ.އެސް.އަ

ބޭނު ހު ބަދަލުކުރަން  ޚަރަދެއް  އިޔާދަކު ރިހާ  ރަށްރަށުގައި  ރާއްޖޭގެ  ރަށްރަށް  ރަނިވިވަނީ  ނިއުޓްރަލް  ކާބަން  ހަކަތަ   

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ގޯލް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޗީވްކުރެވިދާނެހެން ސަރުކާރުން    ،އީ މާބޮޑުބިނާކުރުމަށް ޓަކައި. އެ

އޮތީ އެހެންވީމާ  ނިންމާފައި  ގެންދިއުމަށް.  ކުރިއަށް  ޕްރޮގްރާމުތައް  ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  ރާއްޖޭގައި ވެސް  މިހާރު   ،  

ގޭގައި ކަރަންޓު  ތް ހަރަކާތްތައް ހުއްޓާފައި މި ގޭ އަދި ރައްޔިތުންނާ ސީދާ ގުޅުންނެ  ހުރި މިވަގުތު އިޤްތިޞާދާކުރަން



  

ކާމި ބޮޑު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުޑަކޮށްދެވިއްޖެއްޔާ  ކުރެވޭނެ.ބިލު  އަނެއްކަމަކީ    ޔާބާއެކު  އޮތް  ދެން 

  ށް މި ޖޭގައި ހުރިހާ ރަށަކަރާއް  ރަށް ބޮޑަށް ފުޅާކުރަން އެބަޖެހޭ ވައިރާމަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް. މަސްވެރިކަމުގެ ދާ

ވިސްނުން    ދާއިރާ. ރާއްޖޭގެ  އަނބުރާ  އަލުން  އިޤްތިޞާދު  މިވާ  ބަރޯސާވެފައި  ޓޫރިޒަމަށް  ރާއްޖޭގައި  މިވަގުތަކީ 

ފުރުޞަތަކަށް   ލިބޭ  އެހެންވީމާމިބަދަލުކުރަން  ވެފަ.  މަސްވެރިކަވަނީ  ރާއްޖޭގެ  މިވަގުތު  ފްލީޓުގައި    މުގެ ، 

އެއީ    1200  އަށް ނުވަތަ  1200މަށްވަންޏާ  ކަ  600ގެ އަދަދަކީ  ހަރަކާތްތެރިވާ މަސްދޯނިފަހަރު   2400ކަމަށްވަންޏާ 

ހައެއްކަ  ގާތްގަނޑަކަށް  ޚަރަދުކުރަންވީ  މަސްދޯނިފަހަރަށް  ސަރުކާރުން  ޖެހިފަ.  މިވަނީ  ވަގުތު  އިތުރުކުރަންވީ    އަށް 

 ދޯނިފަހަރު  ފޫޓުގެ  75ފޫޓުގައި ނުވަތަ    80ވަސް ތެރޭގައި ފާސްޓު ސްޕީޑުގައި  ދު  މަސް  8މަސް ތެރޭގައި ނޫނިއްޔާ  

ނުވަތަ    އިދެފަނބަ ރަށްރަށަށް  މަސްވެރި  ގޮތުގައި  ލުއިލޯނެއްގެ  ސަރުކާރުން  ނެރެވިދާނެ  ބާޒާރަށް  ރާއްޖޭގެ 

އިލޯނެއްގެ ގޮތުގައި މި  ކަށް ލު މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ރަށްރަށުގައި މިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަ

މަސްވެރިކަމަ ދޫކޮށްގެން  މި ދޯނިފަހަރު  ވަގުތު  ގިނަކުރަންވީ  އުޅަނދުފަހަރު  ނިކުންނަ  މަހަށް  އެހެންވީމާ   ށް  ،  އޮތީ. 

މަސް   ބާނާ  މަސްވެރިން  އަދި  އިތުރުކުރުމާއި  ފްލީޓް  މަސްވެރިކަމުގެ  ކުރެއްވުމަށްފަހުގައި  ދިރާސާއެއް  އެކަމަށް 

ޓަކައި މަސް  ގަތުމަށް  ބަދަލުކު   ކުންފުނިތަކުގައި  ޓެކްނޮލޮޖީ  މި  ވާހަކައަކީ  އެބަޖެހޭ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ރުމަށް 

ޓަކައި    .ވިސްނަން ރަނގަޅުކުރުމަށް  އެފިސިއެންސީ  ކުންފުނިތަކުގެ  ބަލާ  މަސް  ލޫޕްހޯލްތައް  މަސްކުންފުނިތަކުގެ  އެ 

އެއް އެއީ  މަސައްކަތެއްކުރުން  ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ  ޚައިތަމްކަންތައް  މިވަގުތު  އޮތްކަމަކީ  ވެސް ހުށަހެޅުއްވި    . ދެން 

ކުރުމަށް ޓަކައި. ދަނޑުވެރިކަމަކީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވަގުތުން  ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ފުޅާގޮތަށް ދަ

ފެވަގު ކަންތައްތަކެއް.އް ތަށް  ށުގައި  ރިއުޅޭ ރަށްރަރާއްޖޭގެ މީހުން ދި  އި ސަރުކާރުން ޑިސިޝަނެއް ނަންގަވާފަ  ޓިދާނެ 

ހުސްބިންތައް   ކަނޑައެޅިދާނެ  ދަނޑުވެރިކަދަނޑުވެރިކަމަށް  ބިންތައް  އެ  ހަމަ  މިވަގުތަށް  ކުރުމަށް    ން ކަނޑައަޅައި 

ހިލޭ ފަސްއަހަރުގެ މުއްދަތަށް ބިންދޫކުރަންވީ  ފަރާތްތަކަށް  ސާމާނު   .ޝަޢުޤުވެރިވާ  ބޭނުންވާ    ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް 

ފެސިލި ސަރުކާރުން  ފަ  . ންވީޓޭޓްކޮށްދެއްވަވެސް  ސްޓޭޖުގައި  ބޭނުއްއިނިޝިއަލް  ކަންތައްތައް ޓައިގަތުމަށް    ންވާ 

އުފަފޯރުކޮށްދެ ދަނޑުވެރިކަމުން  އެސްޓީ.އޯއިން  ބުނަނީ  އެ  އެސް.ޓީ.އޯއިން  ޕްރޮޑަކްޓެއް  އްއްވަންވީ.  ހުރިހާ  ދާ 

އެހެންވީމާ ރައް ގަންނާނަމޭ.  މިއީ  ލުއިފަސޭހަކަމާ،  ބާވަތްތައްނާގެ ކާ  އި އެކީގަ  ޔިތުންނަށް  ތެރޭގައި    ،   މީގެ  އަދި 

ޗެއްވަންވީ   ހަ  ންވީހައްދައިސްކަމެއް  ބާވަތްތަކާއި  އެއްޗެހި  ގޮދަން  ނޑޫބާވަތްތައް. ފަލަމަޑީގެ  އުފެއްދޭނެ    މި  ވެސް 

އަތޮޅު އަތޮޅުތެރޭގައި  އިންތިޒާމުކޮށްގެން  ނަމަވެސް    އިލެވެލްގަ   ގޮތްތައް  ރަށް  ސްކޭލްގަފުލް،  އެއް    އި ލާޖް 

ޓަކައި  ކަންކުރުދަނޑުވެރި ކައުންސިލުތަކުން  މަށް  މިއަތޮޅު  ފިޝަރީޒް  ކަނޑައަނުވަތަ  އުސޫލެއްގެ  ނިސްޓްރީން  ޅާ 

ޒާމުތައް.  ކުރިއަށް ގެންދަވަންވީ. ދެން ހަމަ ޚައިތަމް ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް އެ ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނި  ކަން ތެރެއިން އެކަން

ބަރޯ ދަނޑުވެރިކަމަށް  ނިޒާމަކީ  ނައްތާލުމުގެ  އުފެއްދޭނެ  ކުނި  ގަސްކާނާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޓަކައި  ސާކުރުމަށް 

ކޮޒާމުތަނި ކޮމްޕޯސްޓްންޕޯސްޓުއް  ފުޑް  މިހާރަށް  ،  މިހާރުން  ނިޒާމުތައް  އުފެއްދޭނެ  ގަސްކާނާ  ކޮށްގެން 



  

އެއާއެކީގަގާ ހަމަ  ދެން  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު   އި އިމުކުރެވިދާނެ.  ހަމަ  ހަމައަށް    އަޅުގަނޑުމެންނާ  ބޭނުން. 

ފެނަ އެބަހުރި  ގުޅުން  ހިންގުމުގެ  ކަކަނޑައެޅިގެން  ލޫޕްހޯލްތަ  އާއި ސްޓެލްކޯގެ  ހުރި  ޓަކައި  އިދާރާގައި  ބެއްދުމަށް  އް 

ތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ.  އާއި ސްޓެލްކޯގެ ޚަރަދު ކުޑަވާވަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ލުއި  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް. ފެނަކަ

މި ދެ ކުންފުނީގެ އަދި އިތުރަށްމިހާރަށް  ، މިހާރުން  އެހެންވީމާ އެބަޖެހޭ  ވިއްކާ  ހަކަތަ    އާޖަންޓްލީ އަޅުގަނޑުމެން 

ސެކްޓަރގަ ޕްރައިވެޓް  އޮތްނަމަ  ތިބޭއި  ކުންފުންޏެއް  ބަޔަކު  ކުރާ  މިކަން  ކަނޑައެޅިގެން  ވެސް  އެތަންތަނަށް  ނަމަ 

މޮނިޓަރއަޅުގަ އެބަޖެހޭނޑުމެން  ހޭ  ކޮބައިތޯ  ކުރަން  ހަކަތައަށް  ކުންފުނީގެ  ރައްޔިތުންމި  މިންވަރު  އެ  ދަކުރާ  ނަށް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކަ  އެ ކުންފުނިން ރިކަރަންޓުކުރާ ޚަރަހަކަތަ  އެކަންކަން ރިކަރަންޓު  އި  މިންވަރު. ބަލާފައި  ދުކުރާ 

ޓަކައި   މަސައްކަތްތައް  ކުޑަކުރުމަށް  ކޮށްފަ އަޅުގަނޑު ކުރެވެންހުރި  މޮނިޓަރކުރަން.  އެބަޖެހޭ  އެކަންކަމުގައި މެން    އި 

ބިލުތައް ލުއި   ކަރަންޓު  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެ  ކުޑަކޮށްދެވޭނެ  ކަނޑައަގެއް  އެބަޖެހޭ  ލަފައެއް    އިއަޅާފަން  ސަރުކާރަށް 

ރައްޔިތުންނާ  ސީދާ  މިއީ  ފާހަގަކުރެވޭ  އަރުވަން.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ކަންތައްތަކެއް  މިގުޅުންހުރި  މި  ކަންކަން  ތީ 

އެއެއާއެކީގައި   ހަމަ  ދެން  ބޭނުންވާފާހަގަކޮށްލީ.  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މިދެން  ރާއްޖޭގައި  ކަމަކީ  ހާރުން   

އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގެން އެބަޖެހޭ. މި ޙާލަތަކީ    ވެސް ހުރިހާ ކައުންސިލުތައް މެދުވެރިކޮށް ގަސް   މިހާރަށް 

އަޅުގަނޑުމެން   އަސަރުތަކެއް އިރާކޮވިޑް  މާބޮޑު  ޤައުމަށް  ދިވެހި  ނުކުރާނެދަކުރެއްވިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ    ކަމަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތެރޭގައި ރާއްޖޭ  އެއީ. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާއެއްހާ  ވެސް  ވެސް. އުއްމީދަކީ  ދުޢާއަކީ  ގެ ޙާލަތު 

ގުޅޭގޮތުން. އެހެންވީމާ ކޮވިޑާ  ރާއްޖޭގައި  އަޅުގަވަޒަންކޮށްލެވޭނެ  ސޭފް،  ދެވިފައި އޮތްކަމަށް    ނޑުމެންނަށް  ޒޯނަކަށް 

ކްލޫޒުކޮވަ ބޯޑާ  އަޅުގަނޑުމެން  ހިނދަކު، އަޅުގަނޑުމެންންޏާ  ސަލާމަތު   ށްފައިވާ  އައްސޭރިއަށް  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ގެ 

މުހި  އޮންނާނީ  އިދެވިފަ ހުރި  ނަންގަވާފައި  ޑިސިޝަންތަކާއެކީގަން ސަރުކާރުން  އެހެންވީމާއިމު  އަޅުގަނޑުމެން  .   ،

މިތިގޭ ލޮކްޑައުގައި ލޮކްޑައުންވެ  ތިބުމުގައި  އެވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ  ށް ންނުވެ މިހުރި ރަށްރަބި    ރަށްރަށުގެ   ، 

މުހި  އިލެވެލްގަ ކުރެވިދާނެ  އަދި  ންއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަކަތައާއި  އިޔާދަކުރަނިވި  ބިނާކޮށްފައި  ކަންތައްތަކެއް  މު 

އި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން  ތައްތައް މިހާރުން މިހާރަށް ކުރުމަށް ޓަކަރަށްރަށް ފެހިކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަން

މުގެ  މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުރިހާ  ހު   ރި ން ހުކުރެވެ  ކުރަންވިސްނުން ބަދަލު  މޯޑުގައި މިތިބި   އިސްރާފްމި  މިހާރު  

އެބަޖެޕްރޮގުރާމް ހިންގެން  މުހިތައް  އެންމެ  ތެރޭގައި  އޭގެ  މިންހޭ.  ދޭން  އިސްކަމެއް  ފެހި މު  ރަށްރަށް  ކުރުމާއި  ޖެނީ 

ބަރޯދަނޑުވެރި އަދި  ކަމަށް  ބިނާކުރުމާއި  ރަށްތައް  ބާނާ މަ އެ    އްދުމަށްއުފެއް  ލެމަސްވެރި ޖީސާވާ  ސް  މަސްވެރިން 

ވެއް ފައިސާ  އަނބުރާ ބޭރު  އެ  ޤައުމަށް  މުޅި  ނަފާ  އޭގެ  ގަނެ  އިކޮނޮމީ ޕްރޮޑަކްޓިވްކޮށް  ރާއްޖޭގެ  ނިޒާމަކަށް    ދޭނެ 

ބަބައްޓަންކު ސްކޭލަކުން  ވެސް  އިޤްތިޞާދު  މިހާރު  އެންވަޔަރަރުން.  ކޮމިޓީންލާއިރު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  ން  މަންޓް 

ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ، ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކު ދިރާސާކުރެވިދާނެ މި ކަންކަން. އެހެންވީމާ ންނަށް  މެޑުނގައަޅު ޓަކައި    ގެ 

ކޮބައި ކަންކަމަކީ  މިއީ  ންވީމާއެހެ؟ ތޯކުރެވޭނެ  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ދަންނަވާ   އަޅުގަނޑު،  ބޭނުންވާ  ންލަހަމަ   



  

ޓަކައި    މެންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް މި ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުހަމަ  ރުރި ޤައްތަކަކީ. އަދިވެސް ހަމަ އެއް ފަހަރު މުކަންތައް

 ކުރިއްޔާ. ނަވަން. ޝުދަންޝުކުރު އަޅުގަނޑުކުރާ މަސައްކަތަށް  ލަތުގައި މިޙާމި 

 

 : ކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

އިއް ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ތަފުޒަތްވަރަށް  ވަރަށް  ގިނަ  ވަރަށް  މެންބަރު.  ވާ ތެރި  ވިދާޅުވެއްކެތަފުޅުހަކަސީލީ  ދެއްވި.   

އެކަންކަން ނޯއަޅުގަނޑު މި ޓްކުރަމުމެން  ފުރުޞަތު މި  ން  އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ    ދަނީ. މިހާރު އަޅުގަނޑު  އަރުވަނީ 

 ގޮސްދެއްވާ.ކުރިއަށް ގެން  .ބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދުމެންއިއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދުމެން ދާއިރާގެ ފާރުއުނގޫ

 އަޅުގަނޑު ބީ. އެކަމަކު  ތި  މެން މިއަޅުގަނޑުޒުކު ހާލަތެއްގައި  . ވަރަށް ނާޤައްރިރުތެރި މުއިއްޒަތް  އްޔާޝުކުރި!  އާދެ

ޑަށް އެކަހެރިވެގެން  ށް ބޮދަންނަވާލަން ބޭނުން މިހެން މީހުން ރައްޔިތުން ހުއްޓިފައި ތިބޭ ދަނޑިވަޅެއްގައި ވަރަވެސް  

މެން އަޅުގަނޑުއްގައި  ލެވައުމީ ލެ ށް ހީވަނީ ޤަ އަޅުގަނޑަވަރެއްގައި  ވަސްދު  ތިބޭ   ގެންޑަށް ގޭގައި ބަންދުވެހުއްޓިފައި ބޮ

ލަތެއްގެ ބޭނުން ރަނގަޅަށް ހިފިއްޖެއްޔާ.  ޙާދާ މިސްރާބު އެހެން ގޮތަކަށް އަނބުރާލަން ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ މިކަހަލަ  

މިއީކީ  ކަށް ނުފެނޭ  އަޅުގަނޑަނެއްކާ  އަރު  މިހާ  ންމެއަޅުގަނޑުޅުވި ގޮތަށް  ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވިދާއިއްޒަތް

މަޝް އިދާރާތަކާއި  ކަމެއް  ސަރުކާރުގެ  ސަރުކާރަށް  އަނެއްކާ  ހޯދައިގެން  މަޝްވަރާ  ފަރާތްތަކުގެ  އެ  ވަރާކޮށްގެން 

ކަމަކަށްހުށަ ހާލަތެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަހަޅަންޖެހޭ  މި .  ތެރޭގައި    ށް  ހަފުތާއެއްގެ  ހުށަހެޅުއަޅުގަނޑުއޮތީ    . މެއްމެންގެ 

ހުސަދެން   ހުށަހަޅާ  އަޅުގަނޑުމެން  ޕްރޮގުރާމްތަކަށް  އެށަހެރުކާރުގެ  ސަރުކާރުން  ހެންވީމާޅުންތަކެއް  ޕްރިގުރާމެއް  ، 

އަޅުގަނޑުމެންހުރިހާ  ސަރުކާރުގެ  ރާވަނީ   ކަމަށް  އެކީގައި  ،  ންވީމާނީ. އެހެ ބަލަންޖެހޭއިދާރާތަކެއްގެ ބައިވެރިވުމާއި 

ސަރުކާ   އަނެއްކާ އިހުންނަ  އެ   އް ދާރާތަރުގެ  ގެބިޒީކޮށްގެން  ފަރާތްތައް  ދެ  މީތި  ވާނެ  ފަށަލައަކަށް    ނެސްގެން  މި 

ހުރި ގާނޫނުތައް މިސާލަކަށް ތިމާވެށި    ހެދިފައި  ދަލުގައިކުރާނެ ކަމެއް ނެތް ކަންނޭނގެ. އޭގެ ބަ   ކޮންމެހެންގޮތަކަށް  

އަދި   ލެޖިސްލޭއަޅުގަނޑުމެގާނޫނު  ކަންކަމަށް  ންގެ  ހުރި  އެޖެންޑާގައި  ދޭމެންއަޅުގަނޑުކޮށްގެން  ތްޔަޢާރިޓިވް  ންވީ   

ދޭލަފައެ ކަންނޭނގެ  ނާޒުކުޙާ  މި  ންވީ.އް  އެންމެ  ކާބޯލަތުގައި  ދިމާވަނީ  މި  ސް  ވެ   ތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން. އެކޮށް 

ކޮމިޓީއާ މި  ގުޅުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެއީ.ވެސް  ކަމެއް  އޮތް  ދަނޑުވެރިކަމާގަސް    ގަސް  ގަހާއި  އި 

އެ  މު އިގަ  ންދުއްހެ އެއްޗެ  ޑަށްބޮ  ވަރަށް   ންނާމެއަޅުގަނޑުއީ  ވެސް  ދެގުޅޭ  ހަކަތަ.    ންއް.  މިސާލަކަށް  އޮތީ  މި 

ދުނިޔެ ވާހަމަ  މެން  އަޅުގަނޑު   ގެން ދުވެބޮޑަށް ބަންވުރެ މާ  ނީ ކިހިނެއް ކަމެއް. މިހާރު އޮތް ވަރަށް މާދަން ނޭނގެ 

ވަންޏާ    ،ހިނގައްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ގެންނަ ކާޑު އެކަންޏެއް  މި    އިން ބޭރުންރާއްޖެ  ނަށްމެންއަޅުގަނޑުގޮސްފި ކަމަށް 

ދަތި ހު  ތެޔޮހަމަ  ވާނީކީ.  ނޫން  ލިބުން  އަޅުގަނޑުމެއްޓޭވެސް  ކަމަށްވަންޏާ  އެހެންވެއްޖެ  ދަތުރުތަކާއި  ނެ.  ންގެ 



  

އެ  ދިމާވާނެ.  މައްސަލަ  ވެސް  މަޝްރޫހެންވީމާއެއްޗެއްސަށް  ހަކަތަ  އިއާދަކުރަނިވި  މިއީ  ހުއްޓާލަންވީ  ޢު،  ތައް 

އި ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ތެރެއަށް  ބާރު އަޅާފަ  ށްމެން ވަރަށް ބޮޑައަޅުގަނޑުނޭނގެ. އެއަށް  ނޑިވަޅެއް ނޫން ކަންދަ

ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަވެސް   ހަކަތައިއިއާދަކުރަމި  ށް  ދުއްވޭ  ނިވި  އަން  ބާރު  އުޅަނދަށް  ދަނޑިކަހަލަ  ޅު  ވަ ޅަންވީ 

ވަނީ    ރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީޖެއަށް ބޮޑު ތަދު އައިއިރުގައި އޭއްރާކުރީގައި  އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު    ކަންނޭނގެ. ވެސް 

ހަމަ  ހަހަތްދި މީހުން  ހާސް  އޭވަރަކަށް  ހަމަރު އެއްނުވޭ.  އުޅޭ    ގައި  ރަށްރަށުގައި  އެ  ރަށްރަށުގައި  ގިނަ  ވަރަށް 

ބޭނުންކުރެވޭނެ ބާވަ  މީހުންނަށް  ޖާގަ ޒާތުގެ  ކުރާނެ  ކަން  އެ  ހައްދާފައި  ތަކެތި  ބާވަތުގެ  އެކަމަކު    ސް ވެ  ތް  އޮތް. 

ފުޅާ  ބޭ. އަނެއް ވާހަކަދައްކާ  ނަ ރަށްރަށް މި އޮތީ ފުރިފަގި   ށް މެން ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ވަރައަޅުގަނޑުމިހާރު  

ބޭ  ދެންނޫން   ވާހަކަދައްތިބި  ދެންފުޅުން  ނޫން  މީހާ  ބޭފުޅުތި  ކާ  މިއުޓްކޮށްލައްވައިގެން  އަޅުގަނޑަން  ބި  ހީވަނީ  ށް 

 ރަނގަޅުވާނެ ކަންނޭނގެ.  ށް ތިއްބެވިއްޔާ ވަރަ

 

 އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނޫން  ކަނި ވާހަކަދައްކަވާ ބޭފުޅާ  . ހަމައެޅުމެއް. އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން އެކަންށަހެޅު ހުގަވަރަށް ރަނ

މެންބައެހެ އިއްޒަތްތެރި  މިއުޓްކޮން  މައިކް  ވެސް    ށްލަދެއްވީމާ ރުންގެ  ބޭފުޅުންނަށް  އުޅުއްވޭނެ. މިނި ތުއްޕުޅު  ވަންކޮށް 

 ވަޙީދު.  ގޮސްދެއްވާދެވޭނެ. ކުރިއަށް ގެންޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންގަނޑުމެންނަށް ވެސް އަދި އަޅު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދުމެންއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ 

ދަތު އެމިސާލަކަށް  އެއްޗެ  މިހާރު   ބަހުރި ރު  އުޅަނދުފަހަރާއި  ދުއްވާ  އެ  ސޯލާ  ޒަމާއި  ހި ހަމަ  ކުރީ  ނުގައި  ނގޭތޯ. 

ފަ ވެއްޖެއްޔާ   ދޯނި  ދޯނީގައި  ރިޔަލު  އޮންނައަޅުގަނޑުމެން  ބަނދެފައި  ފެނަހަރު  ރިޔަލުގައި  ނީ  ތިލަކޮށް  ވަރަށް  ށް 

މި ދުއަޅުގަނޑުހާރު  މި  ދުވާހެން. މިހު މެން  އުޅަނދެއް  ފުންކޮށް ބަރުކޮށް އެއްޗެ ރީ ކަނޑަށް  އްވާ ހުރިހާ  ހި  ނިކަން 

އެއުފުލަން ދުއްވެގެން  ރިޔަލުން  ވަރަކަށް  މިހިރީކީވެސް  ނޫން  ގޮތަކަށެއް  އެހެންވީމާއްވޭ  މި.  މި،    އީ ހާރު 

އުޅަނދު  އިއްކާވެސް ތެލާއި ނުލަމެން އަނެއަޅުގަނޑު ވަރަކަށް ބާރު އަޅަންފަހަރަށް ވެސް ކޮންމެދުއްވޭނެ  ޖެހޭ.  ވެސް 

އެއް  އަދި ވެސަލްތަކާއި  ސޯލާ  ހަމަ  އިނގޭތޯ  ދުނިޔޭގައި  އެބަހުރި  ބޮޑެތިޗެމިހާރު  ދުއްވާ.  އެބަ    ބޯޓުފަހަރު   ހި 

އެހެންވީއުޅަނދުފަހަރު    ފަހަރު،ދޯނި ދުއްވާ.  ކަންކަމަމާއެބަ  އެކަހަލަ  ބާރު  މެން  އަޅުގަނޑުށް  ،  އެކަހަލަ  ތަރުހީބުދީ 

ހަމަ ކަންނޭނގެ.  ދުވަސްވަރު  މި  އަޅަންވީ  ދެން އެގޮތަށް  ރާއްޖެ  ދިނުމަށްނެވިހެން  ކަރަންޓު  ނުވަތަ    ޓަކައި  އަށް 

ބޭނުންތަކަށް  ދުއްވުމަށް  އްތައުޅަނދުމު  އެއްގަ އެކި  ނުވަތަ  ތެލު  ޓަކައި  ގެންނަ  މި  ބާވަތްތަޓަކައި  ލިބުން  ގެ  އް 

ބަ އަޅުގަނޑުހުއްޓުނަސް  ނެ.  އްޓިދާހު ކަންކަން  އެ  ގޮތަށް  ނުހުއްޓޭނެ  ކަންކަން  މިއީ    ށް އްޓަންކުރުމަމެންގެ  ޓަކައި 

ލާރިއެއް ގެ އެންއިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ދައުލަތުން ކުރާ ހޭދައި ވެސް ކަނޑާވެސް    މެ  ލަންވާނެ  އެންމެ ސެންޓެއް 



  

ކަމަށް   ނުފެނޭ.އަޅުގަނޑަދަނޑިވަޅެއް  ވެސް  އެގޮތަ  ކަށް  މުޅިހަމަ  ދަނށް  ރާއްޖޭގައި  ވަރަށް    ވާހަކަ  ޑުވެރިކަމުގެ 

އަޅުގަ ދައްކަނީ.  މި  ރަނގަޅު  ފުޅާކޮށް  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ  ކުރާއިރުގައި  އެކަން    ގައި ތު ގޮ  ޓެނިވިމެހެއްދެނޑުމެން 

  ލަކަށް . މިސާމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްނޑުގައަޅުންކުރަން ކަށަވަރުކުރުން ވެސް އެއީ  އެއްގޮތަށް އެކަ  ހައުލާ ރާއްޖޭގެ މާ 

  އެއްޗެއް ކޮށާ ރުކާއި ހުރިހާ   ށުގައި ހުރީ ގަސް މެންނަށް ފެނިގެންދޭ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ނަމުގައި ބައެއް ރަށްރައަޅުގަނޑު

އެރުންބޭ   ސާފުކޮށްލާފައި އެކަމަކު  ތެ   ހެއްދުން.  ހަމައެކަނި  ބާވަތްތައް  ކަމެއް  އަޅުގަނޑުރެވާ  މިކަހަލަ  މެން 

އަޅުގަނޑުމެށަކަމެން  އަޅުގަނޑުން  ކޮމިޓީމި  މެންގެ  އަޅުގަނޑުއިރުގައި  ރެވޭކު ކިޔާ  ގެ  ންވަރުކުރަންޖެހޭނެ  މި 

ދާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވެސް  ގެން ނުނެތި  ޝީސް ތައް މި ކިޔާ ނޭޓިވް ސްޕީލުގައި ހުންނަ ބާވަތްރާއްޖޭގެ މާހައުދިވެހި

ގައި   ރަނގަޅު ރާއްޖޭންދެ  ، ގައި ހުރިޖެހޭނެ ރާއްޖޭމެން ބާރުއަޅަންއަޅުގަނޑުހޭނެކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ.  ޖެންވާންއެކަ

ބާ ތެރެހުރި  ލިބޭ  ވެސް    އިންވަތްތަކުގެ  އެއްޗެ   ންކާމޭވާ  ކަހަލަ  ކަމެއް  އްސަށް  ލިބޭ  ނެތް  އެއީ  ދިނުން  އިސްކަން 

ދު  މަކުއެކަނޫން.   އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ގެންއްވާލާއެ  ބޭރުން  ހަމައެކަނި  ބާވަތްތަކަފައި  ގޮސްނަ  ކަމަށްވަން ށް    ޏާ ފި 

ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަ މާދު ޤުމެންގެ  އަޅުގަނޑުށް  ނޭރަތީ  އޭގެ  ވެސް  އަސަރުކޮށްހައުލަށް  ކަފާދެވޭ  ކަންނޭނގެ. މެއް ނެ     

ގެދޮރު  ހަމަ  ކަމަކީ  އަނެއް  އަ ދެން  އަދި  އެޅުމާއި  ކައުންސިލުތަކުގެލަށް    އިމިހާރު  ކަނޑައަޅާފަޚް  .  ތިޞާސްވަނީ 

ވެސް ވެސް އެން  ބިންދޭއިރުގައި  ފަހުން  އެމެޓު  މެ  އެހެ   ން  ތަފާހާމަކޮށްފައި  ފެންނައިރުގައި  ސްހިސާބުތަކުން  ރަ 

ހޫނު އެއްޗެރާއްޖޭގެ  މިމިނާއި  މި  ހި  މަތިވަމުން.  އިޙާ  ދަނީ  އަރައިގަނެވޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  . ނގޭތޯލަތުން 

ހަމަ   މުސްތަޤްބަލުގައި  އެކަމަކު  މޫއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ވިދާޅުވޭ  ބަދަލުތަޖުރިބާކާރުން  އަންނަ    ގުޅިގެން   ތަކާ ސުމަށް 

ޕެންޑަ  ޙަޤީޤަތުގައި މިމިކަހަލަ  ފެތުރު  ކަހަލަމިކްތަކާއި  ފުރުބަލިތައް  ވެޞަތުމުގެ  ބޮ  މާ  ހިނގައިދާނެ  ސް  ޑުވެގެން 

ފު ޖަނަވާރުންގެ  ވެސް  މި  އުށުންކަމަށް.  ބައްޔެ  އުޅޭ  ކަމަށްފަންވެގެން  ކަމަށްރޯގަލެއް  ،އް  މެންނަށް އަޅުގަނޑު   

އެކައިވެނީ. އެހެއަޑު ކަމަށްވާނަމަ  ނެތުންވެއްޖެ  ފެހިކަން  ވެސް  މާރަދުޤުނީމައި  ންކަން  އައިމާ  ތީ  ބަދަލު  އެ  ހައުލަށް 

ޓަކައި ވެސް    އެކަންކަން ހުއްޓުމަށް   ،ވީމާގެންދާން މަގުފަހިވާނެ. އެހެންގައި އެކަން ވެސް މާ ބޮޑަށް ގޯސްވެ ޙަޤީޤަތު

ބޮޑަށް ބޮޑަށްހަމަ  ފެހިކުރަން  ހަމަ      އިންދަން  ވާހަކަ  އަޅުގަނޑުގަސް  ބޭނުންވާ  އެގޮތުން   ވެސް    ދަންނަވަން. 

މި    އަޅުގަނޑު ބޭނުން  ދަންނަވާލަން  މާޙާހަމަ  އަޅުގަލަތު މިއީ  ވިސްނަބޮޑަށް  ތެއް. ރަށްރަށުގައި  ލަޙާ ންވީ  ނޑުމެން 

ންމެވެސް މިންވަރަކަށް  ކަށީގެންވާ ކޮގައި އެ ގެއަކަށް އެއިރުގައި ވެސް އެ ގޭ ރާ ކުރާއިރުގައި ވެސް ގޯތި ދޫކުގެވަޅު ދޫ

ބަފާރ ޒޯނެއް     އެކަށްލަކަށް ވަށާ ފާރު ރާނާ އޭރިއާގައި ކޮންމެވެސް ވަރަމެވެސް ވަރެއްގެ މިސާ ކޮން  ދުން.ގަސް ހެއް

ޚާއްއެ  ވެސް  ނަމަލައިގެން   ގަހަހައްދާ އެ  ކޮށް  ޞަގަސް  ދެން    މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުކީ  އެޅިދާނެ  ބާރު  މެންނަށް 

ކަހަލަ  ބަ ކޮންމެވެސް  އެއިން  ކަހަލަ  ލިބޭ    އުކަ ނބުކެޔޮ  ވެސް  ހައްދާ  ނަމަވެސް  ތުގެ  ބާވަކަހަލަ  އެއްޗެއް  ގަސް 

މާހައުލު އަޅުގަނޑުހިކޮށް  ފެ ޚާއް  ފިނިކުރުމަށް  މެންގެ  މަސައްކަތްތަޞަޓަކައި  ކުރުން    ވަނީ  ހީ  ށްއަޅުގަނޑަކެއް 

  ކަށް ހިޔެއްނުވޭ އަޅުގަނޑަހިނގާފައި މި އޮތީ. އެކަމަކު   އެމަޖެންސީއެއް  ޙީ އްޞި   ންނޭނގެ. ދެންމު ކަމެއް ކަންމުހި



  

ރާއްޖޭގަ ހާ  އިއަދިއަކު  ނުރައްކާގެ  ނުހިނ  ލަތެއް ކުއްލި  ވަކި  ރަސްމީކޮށް  ނޫނިއްޔަކާ.ގައިތެއް ވަގުގާ  ހިންގިއަސް     

ކަނޫނެއް ސަސްޕެންޑުކޮށްފައެއްވެސް ގާ އޮތް  ށް  އަޅުގަނޑަ ،  މާއެނގިފައެއް ނެތް. އެހެންވީކަށް  އަޅުގަނޑަމަކަށް  އި 

ފާސްކޮށްއަޅުގަނޑުހީވަނީ   ގާހުރި   ފައިމެން  ކަންތިމާވެށީގެ   ކޮށް ޞަޚާއް  އެއްގޮތަށް  ނޫނުތަކާ   ހިނގަމުންދޭތޯ    ކަން 

ގުޅިގެން  އެ  އިއެކު ކުރުމާކަށަވަރު ހުށައަޅުގަނޑުއާއި  ހުށަހަޅާ  ކަމަށް  ހުށަހަންތަކެއް  ހެޅުމެން    ށް އަޅުގަނޑަ ޅަންޖެހޭނެ 

 . ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.ބޫލުކުރެވެނީޤަވެސް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

ދެ  މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެދިވަޑައާދެ!  ބޭފުޅުން  ބައެއް  ފުރުޞަތަށް  .  ބެވިތިއް  އެބަފައި  ގެންއިވަނަ 

ފުރުޞަތު    ،އެހެންނަމަވެސް ދެފުރިހަ  ނޑު އަޅުގަފުރަތަމަ  ފުރުމަކޮށްފައި  އެދިވަޑަވަނަ  އޮތް  ޞަތަށް  އިގެންފައި 

 އަށް.هللاތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދުތު އަރުވަނީ އިއްޒަތްމި ފުރުޞަ ގަނޑުއަޅުތަރުތީބުން ދާނަން. މިހާރު 

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަهللا ދުޢުޤޫބް ޢަބްދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަ ދާންދޫ

ދެންމެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ރު. މިހާރު  ޤައްރިތެރި މު. އިއްޒަތްބަރުމެންރި  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެއާދެ!  

  ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު   . ދެންންދުކުރަފުޅަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ތާއީޙީދު އެ ވިދާޅުވި ވާހަކަވަމަދު  މެންބަރު މުޙައް

ކޮޅެއް ކުރިން ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ  ރީގެ މި ތަންށް ކު އިތުރަ  ގެ އޭ  ން ޔައީ. ދެގެން އެ ދިހެޅިހުށަ  ވެސް  ންތަކެއްހުށަހެޅު

މެން ހަދު  ޢުބަރު ސައިއްޒަތްތެރި  ވެސް  ނުކުތާންހިމަ ވަރަށް މުޙުސައިން  ފާހަގަކުރައްވައިފި. އެމު  މި  ތަކެއް  ގޮތުން 

އިސްކަންދިމަސްވެ ދެރިކަމަށް  އެއަޅުގަނޑަ  ންނުން.  ތިމާ ށް  މިއީ  ވާހަކަ   ވެށީގެނގޭ  އަދި    ކަން.  ކޮމިޓީގެ 

ވިޔަމަސްވެ އެ  ރިކަމުގެ  ކޮމިޓީއާފާރީގެ  އެހެންނަމަވެސް  އިޤްތިޞާދީ  ކަމެއް.  ގުޅުންހުރި  ކޮ  ، ވަރަށް  ންމެ  މި 

ތީ.  ވެފައި މި އޮގަފާހަ ހަމަ  ޅުގަނޑުމެންނަށް  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތެއް ކަމަށް އަ  ޓާ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތަކީ ތިމާވެއް

މަސްވެރިކަމުގެ  ހެންވީމާއެ  ދެން މި  ސަރުކާރުސިނާއަތަށް،  ދަނޑިވަޅަ  މި  އިސްކަންދީގެން  ބޮޑަށް  އެންމެ  ން  ކީ 

ހޯދައިދޭން ފުރުޞަތު  ވެސް  އިންވެސްޓްކުރަންވީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ވަގުތު  ޚާއްބޫ ޤަވީ  ކޮށް  ޞަލުކުރެވެނީ. 

ލޯނުތަކާއި އެއްޗެއެސް    ވަރަށް ރިކަމަށްވަރަށް ގިނަ މަސްވެ  ޖޭގެއްވެސް ރާ  ރު މިހާރު މުންދާއިދޫކުރަތައް  ހި.އެމް.އީ 

އުޅަ ފަށާފަގިނަ  ބަންނަން  އެނދުތަކެއް  ހުރި އެއް  އި  ނިމިފައި  ބަނދެ  ނޫނީ  ނުނިމި  އް  ޖީނުތަކެ އިން  ގެޗިހީއެއްޗެހި 

ކަންނޭޅި ބައިވަރު  އެކަހަލަ  ނޫނީ  އެބަހުރި.    ދިމާވެފައި  މިތައްތައް  މި    ދަނޑިވަޅުގައި  ޙަޤީޤަތުގައި  މަސްވެރިކަން 

ރަނގަޅުދިވެހިންގެންގެ  އަޅުގަނޑުމެމުން،  ރަނގަޅުކަ  ބުނަސީ ނަސީބު  އިރާދަކުރެއްވީ  ދުތީކަމުން  މި  ވަސްވަރަކީ  ވެ 

ދުވަސްވަރެއްމަސްވެ ރަނގަޅު  ރާއްޖެ  ރިކަން  ދުވަސްވަ މުޅި  ދަތި  މަސްވެރިކަން  ވެސް.  މިއީ ރެއްއަށް    ނަމަ 

ބަލި މި  އަނެއްކާކަމުގެ  މަޑުއަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިތުރު  ދަތިތަކެއް  ވެ  މައްޗަށް  ދިމެއަޅުގަނޑުސް  ވެހިންނަށް  ންނަށް 



  

ވަރަށް    ވެ ހަމަރާދަކުރެއްވީތީ ވަދޫގައި އިހު  ވެސް  އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ހުވަދޫގައި ގައިމު  ންދާނީ. މިހާރުކުރިމަތިވެގެ

އެ ހަމަ  ޚަރަދުރަނގަޅަށް  މީހުންގެ  އެ   ފުއްދައިގެން  މަސްވެއެބައުޅޭ  ންމީހު  ބަރަދު  އެއީ  ރަނގަޅުވެގެން  .  ރިކަން 

ޅި ރާއްޖޭގެ  ފާއަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ލިބޭތީވެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހިތުން މަސްވެރިކަން މު ނައޭގެން ލިބޭ މަންފާ

  ވެސް   ހާ ފުރުޞަތު ވީން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެން ވެސް ކުރަމަސްވެރިކަމެއް ނުކުރާނެ. މަސްވެރިކަ  އްއެންމެންނެ

ފަހި ފުޅާ   މުދާއިރާއެއްގައި  ވަރަށް  އެއީ  އޮތުން  ފާހަގަކުރެންހި ކޮށްދީފައި  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  ގައިމު    މު ވޭ. 

އެއްގަމުގައި  އަދަދުތަކަށް އެބަހުރި ހަމަ     މަދު ނޫން ވަކި  ށްވުރެ އި ހުރި އުޅަނދުތަކަޕަރޭޝަންގަރު މި އޮމިހާ ވެސް  

އުޅަނދުތައް. ފަށާފައި  ދަނޑިވަޅަކީ  ، އަންވީމާއެހެ  ބަންނަން  މި  ހިތުން  އެމިއީ  ޅުގަނޑު    ފަރާތްތަކަށް   ސަރުކާރުން 

އެންމެ ރަނގަޅު  މު  ންންވީ އެންމެ މުހިކަތްކުރަމަސައް   ކަމަށް ޕުޝްއެއް ދޭން ލުޔެއް ދީގެން މި ކަން ކުރުވަން މި

ހަމަދަނޑި މިއީ.  އެއާއި  ވަޅަކީ  ހަމަ  މި  އެއާއެއްކޮށް  މަސައްއެގްރިކަލްޗައެކުއެކީގައި  ވެސް  ތްކަރަލް  ހަމަ  ކުރަން 

ވިސްނަންވީ  އަޅުގަ ހަމަ  މިއީ.ވަގުތެ ނޑުމެން  މި  އް  އެހެން  ބަދަލުކުރަންވީ  ރާއްޖެ  ދިމާލަކަށް  އެހެން  ޝްރާބަކަށް 

ޙަޤީޤަތު މިއީވަގުތަކީ  ވެސް  ކަމަށް  ގައި  އެގޮތުން  ޤަ  އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކުރަން    ހަމަވެސް    އަޅުގަނޑުބޫލުކުރަން. 

ރިއަލްސްތައް މި ނަގާ ޑިއުޓީ.   މެޓީނިހެންންނަން މި ގެންނަ ފައިބަރާއި އެއާއި ގުޅޭ އެހެބަފަހަރު  ދޯނިމިހާރު މި އޮޑި

ވަ އެއްޗެއް  ފުދޭ  ބޮޑު  ރާއްޖޭގަރަކަށް  މިހާރު  ނަގަނީ.  ގޮތުން    އި މި  ނަގާ  މިސާލަކަށް  ވެޑިއުޓީ  އޮންނަނީ  މި  ސް 

އެއްޗެޔޮޓްތަކާއި އެކަހަލަ ރިސޯޓްތަކަށް    ރ ލަގްޒަރީ ސުޕަ  ރސުޕަ އެންމެ    ގެ ހި. މި ޒާތުބޭނުންވާ  ހަމަ  މިއީ  މިއީ 

ހިން  ން އެ އެއްޗެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޒާތުގެ ކަންކަން. އެކަ  ދި އުމެއްގެ ނިސްބަތުން އެންމެ މުއްސަނމުއްސަނދި. ޤަ

އޮންނަ މި  ޒީ ޑިއުޓީ  ނުނަނީ  ނުވަތަ  އާދައިގެ ރޯ  އެންމެ  އާންމު  އެކަމަކު  ގޮތަށް.  ބޭ  ގާ  ޅެން  އުދިރި  ، ނުންވާމީހާ 

ބޭނުންވާ  ނޫނީޅުމަށް  ދިރިއުބޭނުންވާ   ގެއާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް  އެއްޗަކުން ޑިއުޓީ ނަގާ  ންނަ ހު  ވަސީލަތްތަކަށް  ރިހާ 

އޮން މި  އެގޮތުންގޮތަށް  މި އަޅުގަނޑަ  ނަނީ.  ފާހަގަކުރެވޭ  އޮޑިދޯނިށް  ފަސާލަކަށް  ހުރިހާ    ގެންގުޅޭ  ބަންނަން  ހަރު 

އި އަޅަން  ގަމަސްދޯނީ  ،އިތުރަށް އިންޖީނު  ބަނެގޭ. ދެން، އޭގެޕަސެންޓް އެ  25-20ބާވަތްތަކުން ޑިއުޓީ އެވްރެޖްކޮށް  

އިންޖީނު  ގެ އިން  17ންނަ  ލިބޭ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީލައްކައަށް  މި  މެދުވެރިވެގެ  ންޖީނު  ނިމޭއިރު  ދައްކާ  ލާރި  މި  ން 

،  ވީމާ ގޮސް. އެހެންށް ވެސްއެތަނަމި ހުންނަނީ  ، އޭގެ ދެގުނަ  ހެންވީމާލިއަން ރުފިޔާ ގޮއްސަ. އެމި  3.4އިންނަނީ  

ޙަޤީޤަތު  އީމި ވެސްހަމަ  ވިސްނަމެއަޅުގަނޑު  ގައި  މިހާރު  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަކީ  ން  ނުވާނެ.  ސަރުކާރު  ސް  ވެއިގެން 

އޮފްއެހެންވީމާ  ރައްޔިތުންގެ ކުންފުންޏެއް.  ންފުންޏެއް. ދިވެހި ކު   މޯލްޑިވްސް   ، މިހާރު މިފަދަ ކުންފުނިތައް، ބޭންކް 

އިގެން  ހަދަން ބޮޑު ޕްރޮފިޓެއް   ނުވާނެ އެއް ދުވަހުގެންމި ތަންތަން ވިސްނައި   އާއާއި އެސް.ޓީ.އޯ  މް.ޓީ.ސީ.ސީއެ  އާއި

ރުގެ  ވަ ފޯމަންސާއި އެއްރޕަރޭ  ގެ އެންމެ ރަނގަޅު ކުންފުނިން ނެއަކީ މި ދުނިޔޭންސްފޯމަރއެ މީހުންގެ ޕަ އެ މީހުން  

ކުރޕަ ހަދާ  އޭގެ  ފޯމަންސް  އަބަދަލު ންފުނިތަކަށް ވެގެންނުވާނެ.  އެޑުޅުގަނގައި  ހިތުން  ދި  ވާންޖެހޭނީ  ވެހި  ތަންތަން 

ދުންތެރިކަން  ގެ ފުފުދުންތެރިކަމާއި ދިވެހިރާއްޖޭ  ންގެރުޞަތު ހޯދައިދީ ރައްޔިތުނަށް ފުންށް ދިވެހި ރައްޔިތުރައްޔިތުންނަ



  

ންތަން ވާންޖެހޭނެ.  ތަށް އެތަކަކަން އޮތް ކުންފުނިކަށް ފޮނުވާ ނޫނީ ގެންގޮސްދޭން އެހީތެރިވެދޭލަ ހެން ލެވެން އެ މި ނޫ

ފައި އެ މީހުން އެ އެއްޗެހިތައް  ޕްރޮފިޓެއް ލާށް ވެސް އެހާ ބޮޑު  ކަގޮތަބޫލެއްނުކުރަން އެއްޤަޅުގަނޑު  ، އައެހެންވީމާ

ވިއް އެއްޗިހިތައް  އިންޖީނުތަކާއި  އެގޮލޯނު  އެކަންކާއިރު  އޮޑިވެރިން    ތަށް  ގިނަ  ވަރަށް  ހަމަ  ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭނެ 

އި ހަމަ  ފައިސާ ނުއެބަހުރި  އެގެން  ދަރައިކި  ދެއްންޖީނުތަކަށް  ދޯނިގޮސް  ފަހުން  ލޯ  ންމެ  އަނބުރާ  ނު ނެގި  ވެސް 

މޯގޭޖަ މޯލޯނުގެ  ދޯނި  ފަރާތަކަށް  ގޭޖްކޮށްފައިވާށް  އެހެން  ނޫނީ  ބޭންކަށް  އަނބުރާ  ވެސް  ދޯނި  ހާލަތު ދޭންތީ    ޖެހޭ 

  ކުވެގެން މި ފާރިތައް ހަލާވިޔަ  ރާއްޖޭގެއި ވެސް  ޙަޤީޤަތުގަގެ ސަބަބުން މި ގެއްލިގެންދަނީ  ، މީއައިއްސަ. އެހެންވީމާ

ޤަ އެއްވެސް  ކުރިދަނީ.  މެއުމެއް  އަދި  ކުދި  ޤައުމެއްގައި  އެ  ނުދާނެ  ވިޔަފާރި އަރައިގެންނެއް  ދަ  ވަރުގަ  ދުފަންތީގެ 

ޤައުމެއްގެ  ކަށް ނޫން. ހެނެއް އެންމެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައެއްވެސް ޤައުމެއް ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ކޮންމެ ކު. ހިނދަ ނުވާހާ

ވިޔަފާރިތައް.  ޤައުމެއްގެ ވެސް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ  މެ  ބޯންއަކީ އަސްލު ކޮން ހަބަކީ ނޫނީ ބެކްގަނޑުއަސްލު މައި

ވިޔަފާކު،  އެހެންވީމާ މެދުފަންތީގެ  ފުދި  ކޮމިޓީރިތައް  މި  މަޖިލީހުން  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅާކުރަން  ވެސް    ސްލު ން 

ކަމަށް    ، ފަހަރުގޮވާލަންވީ   ދެން ބޫލުކުރަ ޤަ  އަޅުގަނޑުވަގުތު  ވަގުތަކީ.  މި  އަ  ން  އިތުރަށް    ޅުގަނޑު އޭގެ 

ކުރަން  އް ނު ބޫލެޤަޅުގަނޑު  އެހެންވެއްޖެއްޔާމު އަޏާ.  ސަރުކާރުން ހިންގާނީ ހިންގެން  ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް .ޕީ  ސް.އައިޕީ.އެ

ކަމަކަ ހުއްޓާލަންޖެހޭ  ޕްރޮޖެކްޓް  ނުހިންގާނެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  ނުހިންގެންޏާ  އެއީ  އަޅުގަނޑުށް.  ކަމަށް  ބަލަނީ.      މި 

ން ނޫނީ މަޖިލީހުން  ން އެއްވެސް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓް ނުހިންގަން މި ކޮމިޓީމެ، ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުހެންވީމާއެ

ވެ  ބާރު އަޅުގަނޑު  ކުއެޅުމަކީ  އެކަން  ސަރުކާރުން  ނޫން.  ކަމެއް  ބުއްދިވެރި  ހިތުން  އެސް  ސަރުކާރަށް  ކަން  ރާނީ 

ހުށަހަޅާލަން    އަޅުގަނޑު  ،ސްވެމަންނައެހެ  ކުރަނީ.ބޫލުޤަ  އަޅުގަނޑު ކަމަށް    އޮވެއްޖެއްޔާކަން  ންޤީމުގެ ޔަކުރެވޭނެ ކަ

އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާނަންޖެ  އެންމެ  މިހާރު  ރާއްޖޭގެ  ބޮޑަށް  އަދި  ބޮޑު  އިމްޕޯޓުގެހޭ  އެންމެ  ޚަރަދުވާ    ބައެއް 

ޕެޓްރޯލްތެ   ކީޕްރޮޑަކްޓަ  އްއެއްޗަކީ  އެކަ ޙަޤީޤަތުގައި  މި އެއްޗެ  .ޔޮ، ޑީސަލް ނޫނީ  އްސަށް ކަމަށްވާއިރު މި ވަގުތަކީ 

 މިސާލަކަށް ސަރުކާރުގެ މި ބަޖެޓުގައި  ރު ނިވި ހަކަތައަށް އަޅުގަނޑުމެން ފޯކަސްކުރަންވީ ވަގުތު. މިހާޔާދަކުރަވެސް އި 

ވާނީ ހަމަ މި ވަގުތަކީ  ވާނަމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަކަން ކުރަން ފައިސާ ހުރިކަމަށްމި  ވާނަމަ،ހުރި ކަމަށް  މި ފައިސާ

ތަށް ހަމަ މުޅި ރާއްޖޭގައި އެއްކޮށް  ކޮމިޓީން ހަމަ ވަކާލާތުކުރަމުން ދާގޮޅުގަނޑުމެން މި ކުރީއްސުރެ ވެސް މި  ހަމަ އަ

އަނބުރާލައިޔާދަކުރަނި ހަމަ  ހަކަތައަށް  ވަގުތޭ.  ވި  ކަމަށްވައެއެނޫން،  ންވީ  ނެތް  ކުޑަމިނުން  ވާނަރު  އެންމެ  މަ 

ހުޅުވާލަ އަސަރުކާރުން  ޖެހޭ  އެބަ  ޤަން  ގޮ ޅުގަނޑު  ހުޅުވާލައާތުގައި  ބޫލުކުރާ  ބޭނުން    އޭންވީ ންމުންނަށް  ބަޔަކު  އެ 

އޮތް  ރަށެއްގައި އެ ބަޔަކު ބޭނުން ތަނަކުން އެ ބަޔަކު އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ދާން ބޭނުން ބަޔަކަށް އެ ފުރުޞަތު  

އޭރުން  ވެސް   ވާހަކަ.  އިންވެސްޓް   ގައިމުން  ދާއިރާގައި  ފުރުޞަތު  ގެކޮށްމި  މީހުންނަށް  ބޭނުން  ވިޔަފާރިކުރަން  ން 

މި   އަދި  ލިލިބުނީ.  ފުރުޞަތު  އެ  ވެސް  ކަސްޓަމަރުންނަށް  ބޭނުންވާ  ޚިދުމަތް  ހިތުން  ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑު  ބުނީ. 

މާނަ އޭގެ  ކޮށްލީމަ  އެވަރު  ސަރުކާރުއެކަން  ސަރުއަކީ  އަދި  ނޫނީ  ން  ލޯ    ގެ ސަރުކާރުކާރަށް  އެންމެ  ދާ  ބަޖެޓުން 



  

ދޭ  މި  އިތުރަށް ބޭންކުން  އޭގެ  ކުރާނެ. ދެން  ވެސް އެއަކު ނެތް. އެކަމަށް އިންޓަރަސްޓް ހުރި ބަޔަކު އެކަން    އް ލާރިއެ

ސަރުކާރު އަދި  ފެސިލިޓީގެޕްރޮވައިޑްމި  ން  ލޯނާއި  ލޯނު  މި ކުރާ  އެއްކޮށް  މިއާއި  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ތެރޭގައި     

ހުޅުވަ ދާއިރާއަށް ވެސް ފޯ ލާއިރު މިއާއި އެއްކޮށް ކޮންމެވެސް އިފުރުޞަތު  ކޮށްގެން އެ ލޯނުތައް   ވަރަކަށް މި  ކަސް 

އަކަށް މި ދާ  ގެ  މިސާލަކަށް   ، އަކީ މިއަދު މި ދާރުން އެއީ ބުއްދިވެރި ކަމަކަށް ވާނެހެން. މީގެން ނަތީޖާކުޒާމުއިންތި

ޑޮލަރު  ހާހެއްހާ  އެ  ތިން  ކުރަން.  މިކަން  އެއެއް   ފަހުން  އޭގެ  ދާނީ.  އެކަންޏޭ  މިއަދު  ޑޮލަރު  އޭގެ  ދާ  ނުދާނެއޭ.   

  40އަހަރު ނޫނީ    35،  30ކުރާ އިންވެސްޓަކީ ކުރިއަށް އޮތް  ދު މި  ، މިއަހެންވީމާފަހުން ހުންނާނީ ހިފެހެއްޓިފަ. އެ

ކަ އިންވެސްޓެއް  ކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ބެލެވޭނީއަހަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމަށް  ހަމަ  މާ.  އަޅުގަނޑުގެ   ،

ފާރީގައި، މި  ވިޔަހަމަ    .ދަށް ހަމަ އޯޕަންކޮށްލަންވީ އެ ފުރުޞަތުނ، މިހިނދުން މި ހިހުށަހެޅުމަކީ ސަރުކާރުން ވީހާ

ރޮ މި  އަދި  ދާއިރާގައި،  ފަރާތްތަކަށާއި  ބޭނުންވާ  ވިޔަފާރިކުރަން  އެ  އެ  ނގުން  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  ޚިދުމަތް 

އަޅުގަނޑަށްއެހެންވީމާ  ވީ.ހުޅުވާލަންހަމަ  ފުރުޞަތު   ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ހުރިހާ   ،  ވާހަކަދެއްކެވި  ކުރިން    ވުރެ 

، އެކަމަށް  ތައް ހަމަ މީގައި ހިއްސާކުރެއްވި. އެހެންވީމާހަމަ ވަރަށް ރަގަޅު ޚިޔާލުފުޅު  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް 

އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން އަދި އިއްޒަތްތެ ހަމަ  މި ފުރުޞަތު  ޓަކައި  މުޤައްރިރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރި 

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ރުޑަށް ޝުކު ވަރަށް ބޮދަ ޙާލަތެއްގައި ދެއްވީތީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ހަމަ މިފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި  އާދެ!   ހުރިހާ މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ޚިޔާލުފުޅުތައް  ރަނގަޅު  މެންބަރުން    ވަރަށް  އިއްޒަތްތެރި 

ގެންދަވަ ޙަޤީޤަތުގައި  ހުށަހަޅުއްވަމުން  އަޅުގަނޑަށް  ފެށިއިރުގަ  ތެދުތެދަށްނީ.  ހުރި ދަންނަވަންޏާ  ސިކުނޑި    އި 

އުއްމީދީ   ހަމަ  ވަރަށް  ލެވިއްޖެ.  ވެސް  ބަލައި  ޓޮޕިކަށް  މި  މިހާރު  ރަނގަޅަށް  މާ  ފުޅާކޮށް،  މާ  ވަރަށްވުރެ 

  ށް ވެސް އެބަ މަގު ފެނޭ ދާންވީ މުން ގެންދަވަނީ. މާ ރަނގަޅަށް ވެސް މިހާރު އަޅުގަނޑަވާހަކަފުޅުތަކެއް ތި ދައްކަވަ

ރު ޢަލީ ޙުސައިން. ޢަލީ ޙުސައިން ކުރިއަށް  ޞަތު އަރުވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބައިނގޭތޯ. މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރު

 ގެންގޮސްދެއްވާ.  

 

  ކެވުން: ވާހަކަދެއް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

 ؟ އާދެ! އަޑު ރަނގަޅުތޯ

 

  އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އިނގޭތޯ. ވަރަށް ފުރިހަމަ.   ވަރަށް ރަނގަޅު



  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންއިރާގެ ކެންދޫ ދާ

ކަންތަކާ ވާހަކަދައްކާ  މި  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކުރަންޖެ  އާދެ!  ވެސް  ފުރަތަމަ  ރާއްޖެ  ގުޅިގެން  ކަމަކީ  ހޭ 

މި ހިނގާ  ދުނިޔެ  ނޫނޭ،  ވެސް ސްރާބު އެކަންޏެއް  ޤަބޫލުކުރާ   އަޅުގަޑު  ޖެހިފައިވާކަން    ބަދަލުކުރަން  ގޮތުގައި 

އުމުތައް މިހާރު އޮތީ ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް  ޤަމި ދިޔައީ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި    އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ސާބިތުވެގެން

ޔުނައިޓެޑްޤަ އެންމެ ބާރުގަދަ  ވެފަ. އަޅުގަނޑުމެން  ތިރި ޤަބޫލުކުރާ  އޮފް އެމެރިކާ، އެ    އުމު ކަމުގައި މި  ސްޓޭޓްސް 

ކް ނުލިބިގެން އެ މީހުން އެ އުޅެނީ. އެ މީހުން އެ  ވެންޓިލޭޓަރާއި އަދި މާސްސްޓޭޓަށް ބޭނުންވާނެ    50  މީހުންގެ އެ

ނެތިގެން ގޮތެއް  ހޯދޭނެ  އިން  ޗައިނާ  ވެންޓިލޭޓަރު  މާސްކާއި  އެ  އެއްޗެ އުޅެނީ  މި  ޗާއިނާގައި  ޗައިނާގެ  .  ހުރީ.  ހި 

ހުއްޓިފަ. ދަންނަވަން މި ޕްރޮޑަކްޝަން އޮ ޤަބޫލުކުރާ  އުޅޭ ވާހަކައަކީ މުޅި ދުނިޔެ ތާ އަބަދު   ތީ   އަޅުގަނޑުމެން މި 

ގްރޯތުގްރޯތު އެ  ،،  އަބަދު  ތާ  ގިނަކުރުން  އަޅުގަނޑުމެންޖީ.ޑީ.ޕީ  ހައްދެއްޔާކި    ނެތް،  ހިފެހެއްޓުމެއް  ނެތް     

ންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި  އިންސާނުންނަށް ބެލުމެއްނެތި، އި  އްދާ ތިމާވެއްޓަށް ބެލުމެއް ނެތި ރަށް މުދާ އުފައްދާ އުފަ މިންވަ

މި ބެލުމެއްނެތިދުނިޔޭގެ  ވަސީލަތްތަކަށް  އަބަދު    ހިރަ  ފަލަކުރަން  ތާ  ބޮޑުކުރަން،  އުފައްދައިގެން  މުދާ  ގިނަ 

ދޫކޮށްލަ ވިސްނުން  ވިސްނާ  މި  ޤުދުރަތުގެ  އަޅު  އިއަޅުގަނޑުމެން  އެއްގޮތަށް،  ޤުދުރަތާއި  ޖެހޭ  އެބަ  މި  ގަނޑުމެން 

ނަމޫނާ އެ  އާ ދައްކާ  ދަސްކުރަން  އުޅެން  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްގޮތަށް  ފުރަތަމަ  އެއީ  ޖެހޭ.  ބަ 

އަޅުގަނޑުދަސްކުރަ ކަންތައްތަކަކީ  ހުރި  މި  ޤުދުރަތުގެ  އެއީ  ކަންތައްތަކުން.  މި  މުޅި  ފިލާވަޅަކީ  މެންނަކީ  ންޖެހޭ 

ށް  ޅެވޭކަ ތީގައި ތިބި ބައެއް ކަމަށް ބަލައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުޤުދުރަތަށް ނިސްބަތްކުރާއިރުގައި ހަމައެކަނި މާ މަ

އާއިތްނެ ފަނިފަކުސާ  މަސްމަހާމެއްސާއި،  ހަމަ  އެކީގައި  އަޅުގަނޑުމެންނާއި  އަދި    .  ތަކެއްޗާއި  ދިރޭ  އެހެނިހެން 

އެ ހުރިހާ  މި  ޖެހޭ.  ގަސްގަހާގެއްސާއި  އެބަ  ޤަބޫލުކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ޖެހޭނެ  އުޅެން  ވެސް  އްޗެއް 

ން ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  އުމުގެ މިސްރާބު ވެސް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ވަގުތު މިއީ. އަޅުގަނޑުމެޤަ ، މުޅި  އެހެންވީމާ

ދޭންޖެ އިސްކަން  އަޅުގަނޑުމެން  ވަގުތު  ސެކިއުމި  ފުޑް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސެރިހޭނީ  ފުޑް  ރިޓީއަށް  ކިއު ޓީއަށް. 

 ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅުތަކެއް ދައްކަވައިފި.  އިސްކަންދޭ ވާހަކަދައްކާއިރު ވަރަށް ގިނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

  ދު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ޙީވަ  ހަމަ  ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންއެހެންވީމާ

އިނގޭތޯ،   އުފެދޭ  ދޭމިތަނުގައި  އެބަ  އިސްކަން  އަޅުގަނޑުމެން  ގަސްގަހާގެއްސަށް  ރާއްޖޭގައި  އަދި  މި  ންޖެހޭ. 

ޖެހޭ.   އެބަ  މަސައްކަތްކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިއެރުމަށް  އިތުރަށް  ދިރުން  މިހިރަ  ކަނޑުތަކުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

  ، މުރަނގަފަތާއި  ،ކާއްޓާއި  ،ލާނީ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މަހާއިއިވަ ހަމަ ކުރުކޮށް ދަންނަވާލަންޏާ ދަންނައަޅުގަނޑު  

ހުއްޓާލަން. ދަންނަވަން މި ބަތަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ  ޖެހޭ  އެބަ  އުޅޭ     ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފޯކަސް ވަގުތީގޮތުން 

ކަމެއް ދީގެން މިއަދު ކުރަންވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެން މަސްވެރިކަމަށް  ކަމެއް  ޖެ ވުރެން މުހިންމު  އިތުރު އެއްވެސް  ހޭ 



  

މިއަ ވެސް  ޑޮލަރެއް  އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މަސްވެނެތޭ.  ހަމައެކަނި  ގޮތަކީ  ވެއްދޭނެ  ރިކަމުން  ދު 

ފައިދާ އެހެންވީމާއިންލިބޭނެ  އެ  ،.  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތްތަކެއް މަސްވެރިންނަށް  ވެސް  ސަރުކާރުން    ނގޭ 

ދެއްވާ ރަނގަޅު  . އެހެފަސޭހަތަކެއް  ގަނެ އެންމެ  މަސް  އަތުން  މަސްވެރިންގެ  މިންވަރަށް  ންނަމަވެސް، އެކަށީގެންވާ 

އެއާއެކީގައި  ގޮތު ހަމަ  ފާހަގަކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ނުލިބޭކަން  ފައިސާ  އެ  މިންވަރަށް  ބޭނުންވާ  ގަންގަން  ގައި 

މަ  ބޭނުން،  ފާހަގަކޮށްލަން  ކަންނެލީގެ  ހަމައެކަނި  ތިބީ  ދޮށީގެ  ސްވެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މީހުންނާއި  ރިކަންކުރާ 

ކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ އެބަ  ޞަވަކިން ޚާއް  ،ގައިރާއްޖޭގެ ކުދި ރަށްތަކު   ނެއް ނޫން.މަސްވެރިކަންކުރާ މީހުން

އެސްތިބި   ގޮތެއް އަދި  ބާނާ ފަރުމަސް ވިއްކޭނެ  މީހުންނަށް އެ  ކުރާ މީހުން. އެ  .އޯ އިން މި  ޓީ.ފަރުމަސްވެރިކަން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހު  ލީހުޅުވާ ހުޅުވާލިގޮތަށް  ގަންނަން  ބާވަތްތައް  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  މީހުސް  ރަށްރަށުގައި  ބާނާ    ން 

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފަރު ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ގޮތެއް  ގަނެވޭނެ  ސަރުކާރަށް  ދައުލަތަށް،  ވެސް  މަސް 

 ހަމަ އެއާއެކު އަޅުގަނޑު ހަމަ ބޭނުން ސަރުކާރުގެ  . އަދިންޑޭޝަންގެ ތެރޭގައި ހިމަނަން އަޅުގަނޑު ގޮވާލަންރެކޮމަ

ކައުންސިލުތަކަ ހުރިހާ  ދަށުން  ކޮންމެބެލުމުގެ  އަންގަން  ވެސް  ކޮންމެ    ،ށް  ރަށެއްގެ  ކޮންމެ  ހުރި  ދިވެހިރއްޖޭގައި 

ގަސް     ތިންގެއެއްގެ ވެސް ގޭގައި ތަން ނެތް ކަމުގައި ވާނަމަ ކޮންމެ ގެއެއްގައި، ގެއަކާއި ދިމާ މަގުމަތީގައި ވެސް 

ށް ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫން.  ން ކޮންމެހެން ހަމަ ސަމާސާއަކަމިހެ  އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު  މުރަނގަ އެބަ ޖެހޭ އިންދަން 

ތަރުކާރީ ދިވެހިރާ އަޅުގަނޑުމެން  ތަރުކާރީ އާއި    އްޖޭގައި  ވިޔަސް،  ކަމުގައި  ނުލިބުނު  އާއި މޭވާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

،  ޔަސް މުރަނގަފަތަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ހައްދާލެވިދާނެ އެއްޗެއް. އެހެންވީމާއި ވި މޭވާ ހައްދަން ދުވަސް ނެތިކަމުގަ

މިންއަޅުގަނޑުމެ މިނަރަ   ސްވިޓަމިންބޭނުންވާ    ނަށް  މުރަނގައާއި  ލިބޭނެ  ބަރާބަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ލްސް  ފަތް 

އި ވެސް ހަމަ އެއްވެސް ކާނާއެއް  އްގައްޗެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެ އެވް  . އެއީ ނޭޓިހެއްދިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ

ރޯވެ ފަސޭހައިން  ވަރަށް  ޖަހާލީމަ  ހަމަ  ބިމުގައި  ހަމަ  ހެދޭގެންނާޅާ  އިސްކަމެއްދީގެން  އެއްޗެއް    ހަމަ  މިއީ   .

ދެން ޤަބޫލުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ފާހަގަކުރެއްވި ކުރަންޖެހޭ  މެންބަރުން  ހަމަ  އެނަ   ރޖީ  ގޮތަށް 

އަޅުސެކިއުރިޓީއަކަށް ވިސްނަ  ވިސްނަންޖެހޭ،  އިޔާދަކުރަނިވި  ންގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ވަގުތު  މި  ކަމެއް.  ޖެހޭ 

ދައްކާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަ  ޒަ  ހަކަތައިގެ  ކިތަންމެ  ތިބޭތާ  ދުވަހެއް ދައްކާ  ކިތަންމެ  ވެއްޖެ.  ވެއްޖެ.    މާނެއް 

ހީވަނީ އަޅުގަ އިޔާދަކުރަ  ނޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވަގުތުހެން  އެ  ހަމިއީ  ކުރާ  ނިވި  އަޅުގަނޑުމެން  ކަތައަށް 

ފައިސާއެއް   އަތުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަމަށްއިންވެސްޓްމަންޓް.  އެކީގައި  ހުރެއްޖެ  ޚަރަދުކުރުމާއި  ތެލަށް  އެ  ވާނަމަ 

ވަރު އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އިތުރުކޮށް ތެލަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަރޯސާވާ މިން

ކުޑަކުރަން.   ޖެހޭ  ކުރު އެބަ  ވަގުތީގޮތުން  އެބަ  އަދި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  މެޝަރއެއްގެ  ތެޔޮ  ރާސްތާ  ޖެހޭ   

އިތުރުކުރަން.   ޖެހޭހެން  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ވެސް  މިންވަރު  ރައްކާކުރެވޭނެ 

ނޭ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ދިގުލައިގެއެއީ  މިކަން  ދުވަހެއްނގެ  މިހާ  ދާނީ  އެހެންވީމާ  ން  ނޭނގެ.  ،  ކަމެއް 



  

ތެޔޮ ލިބޭނެ ގޮތް ނުވީމަ، ދަތިވީމަ ދެން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ. މަހަށްދާ    ހިސާބަކުން އަޅުގަނޑުމެން ތެޔޮ ލިބެން،ވަކި

ހސާބަށް  ނުލިބޭ  ކަރަންޓު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަދި  ނުދެވޭނެ.  މަހަކަށް  އެހެންމީހުންނަކަށް  ހިނގައިދާނެ.  ،  ވީމާ 

ހަމަ   ޖެހޭހެން  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  މެޝަރއެއްގެ  ރާސްތާ  ކުރު  ހީވަނީ  ރައްކާކުރެވޭނެ  އަޅުގަނޑަށް  ތެޔޮ 

ޖެހޭ   އެބަ  ވެސް  ވަސީލަތްތައް  އެންމެ  ގާއިތުރު  ރައްކާކޮށްގެން.  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަސްވަރު  ލިބޭ  ތެޔޮ  އިމްކުރަން 

ދުވަ  އޮތްކުޑަމިނުން ކުރިއަށް   ބޭނުންވާއަހަރެއްހާ  މަސް ދުވަހަށް ވެސް    8މަސް ދުވަހަށް ނުވަތަ    6ނުވަތަ    ހަށް 

ރައްކާކުރެ ތެޔޮ  އެހެންވީމާބޭނުންވާނެ  ޔަޤީންކުރަން.  ޖެހޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތް  ގޮތެއްގައި  ވޭނެ  ޖުމްލަ   ،

އިމްކުރެވޭނެ  ގާއުރިޓީ  ޖީ ސެކިރ. އަދި އެނަ ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭރިޓީއަށް އަޅުގަނޑުމެންއަޅުގަނޑުމެންގެ ފުޑް ސެކިއު

އަޅުގަތްގޮ އެއާއެކީގައި  ހަމަ  ވިސްނަންޖެހޭ.  އަޅުގަނޑުމެން  މެދު  ދަންނަވަން  ނިންމާލަމުހަމަ  ނޑު  ތަކާއި  ވެސް  ން 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   މިއީ  ގްރޯތަށް ޤައޮތީ  ވަގުތޭ.  ބަދަލަކުރަންޖެހޭ  މިސްރާބު  އެކީގައި އުމުގެ  ޤުދުރަތާއި  ބޮޑަށް    ވުރެ 

 މެން ދަސްކުރަންޖެހޭ ވަގުތޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ދިރިއުޅެން އަޅުގަނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮޑަށް  އާދެ ވަރަށް  ފުރުޞަތަށް    ޝުކުރިއްޔާ !  ފުރަތަމަ  ފެންނަގޮތުން  ސްކްރީން  އަޅުގަނޑުގެ  މިހާރު  އިނގޭތޯ. 

ފުރުޞަ މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ  ދެވަނައެދިވަޑައިގެންނެވި  އެރުވިއްޖެ.  މެންބަރަކު    އިއްޒަތްތެރި   2ފުރުޞަތަކަށް    ތު 

އެދިވަޑައިގެންފަ.   ވޭ  ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ  އެބަ  މައިކް  ދެން  ގެންދެވިގޮތަށް  ތި  ވެސް  ކުރިން  ހަމަ  ނިމުނީމަ 

ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް  ،  އޮފްކޮށްލެއްވުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. މިހާރު އެހެންވީމާ

އިއްޒަތްއެދި އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ތެރެއިން  ބޭފުޅުންގެ  ތިއްބެވި  މެންބަރު  ވަޑައިގެންފައި  ތެރި 

 ށް. އިތަމަޚަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   އިތަމްޚަދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  މައްޗަންގޮޅި

ހަމަޝުކުރިއްޔާ   ދެންމެއަކު  ހަމަ    މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި   މުޤައްރިރު.  ވާހަކަފުޅުތަކަކީ  ވާހަކަފުޅުދެއްކެވީ  އެ 

ވަރަށް ވަރަށް  ވާހަކަފުދޭވަރަކަށް  ޕްރޮޑަކްޓިވް  މީގައި    ފުޅުތަކެއް  ދެން  ވިދާޅުވެއްޖެ.  ވެސް  މުޤައްރިރު  ކަމުގައި 

އޮތް.   އެބަ  ކަމެއް  ބޭނުންވާ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަދި  ވަމިހާރު  އަޅުގަނޑު  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިސާލަކަށް  ގުތު 

ދަނޑުވެރިކަމު ދަނީ.  މި  ދެކެވެމުން  ވާހަކަ  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ތެރޭގައި  ކަންތައްތަކުގެ  އެގޮތަށް  ކުރެވިދާނެ  ވާހަކަ  ގެ 

ބޮޑަށް   ފީލްއަސްލު  ދެކެވެމުންދާއިރު  ހުރެ،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެ  ވެސް  މެންބަރަކަށް  މާލެ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ވަނީ 

ފީލް ރަށް ވެގެންބޮޑަށް  އަތޮޅުތެރޭ  ދަނީ  މި  އެއްޗެ  ބޮޑަށް  ރަށުގައި  އިމްޕްރެޝަނަށް  އެކަހަލަ  ހައްދަން،  ހި 

ހީވަ އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ދެވިގެންދާހެން  ވެސް،  މާލޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު  ޤަބޫލުކުރަން  ރަނގަޅު.  ނީ. 



  

ތަންތައަކީ އަނެއްހެން  މާލެ ބޮޑު  މާ ޖާގަ  މާލޭގައެއްދަންނަވާކަމުގައި ވެއްޖެއްޔާ  ނުހުންނާނެ  ވެސް    . އެކަމަކު ނެއް 

އެހެންނޫނިއްޔާ   ހައިޑްރޯފޯނިކްސްޞަޚާއް   ރޯފޯނިކްސް، ހައިޑްއެކޯފޯނިކްސް  ހީވަނީ  އަކޮށް  އަޅުގަނޑަށް  ށް 

އެ    ދާލާފައި އެ ގެއަކަށް ބޭނުންވާނެ، މޫވްކުރެވިދާނެހެން. އެއީ ކުޑަ ޖާގައެއްގައި ހަމަ ހައިޑްރޯފޯނިކްސް ސެޓަޕެއް ހަ

އެލާއިއާ މަދު  ބޭނުންވާނެ  ވެސް  އަކަށް  ބަލާކަމަށް  ހަމަ  ތިކޮޅެއް  އަތޮޅުތަކަށް  އޭގައި  ދެން  ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ. 

މެ ކަލްޗަރވެއްޖެއްޔާ  މެރިން  މިސާލަކަށް  ކަލްޗަރއަށް،  ވޫމްރިން  ނެތިގެނެއް،    ކުރާއަށް  ގާޖަ  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމުގައި 

ރަ ހުރި  ފުރިފައި  ހަމަ  ރަށްރަށަކީ  ބައެއް  ނޯންނާމިހާރު  ވެސް  ވަލެއް  ރަށްރަށުގައި  ށްރަށް.  އެކަހަލަ  އެހެންވެ  ނެ. 

ވޫމް ކަލްޗަރއަށް  މެރިން  ވެއްޖެއް މިސާލަކަށް  ކަމުގައި  ފްލޯޓިންގ  ކުރާ  ފަޅުތެރޭގައި  އެހެންނޫނިއްޔާ  ކަނޑުގައި  ޔާ 

ޙަޤީޤަތު  ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ  ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް އެ ކަންތައް ކުރެވިދާނެ. ދެން މި  ބޮޑު  ގަޑޮކްސް  އި ތަންކޮޅެއް 

ހަގަކުރެއްވި  ސްޓްމަންޓަކަށް ވެސް ވެދާނެ. އެކަމަކު ދެންމެއަކު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވެސް ފާއިންވެ

ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ ކިހާ ދުވަހަކަށް ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގެ ތެރޭގައި ތިބޭނީ. ދެން އަނެއްކާ  

ނަގާ  މި  މިހާ  މިހާރު  އެހެންނޫނީ  ކޮންމެހެން  މޫވްސްތަކަކީ  ކަންތައްތަކަކީ  ނަގާ  މި  ކަމަކަށް  ހަމައެކަނި  ރު  މި 

ނޫނޭ.   ކަމެއް  ކުރާ  ނޭޗަރ ބަލައިގެން  ހަމަ  ނޭޗަރ  އާ ބޮޑަށް  މަސައްކަތްކުރަން    އާ އެއްކޮށް،  އެއްކޮށް 

ފަން  އަޅުގަނޑުމެން ހި ފުރުޞަތު ބޭނުން  ، އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތެކޭ މިއީ. އެހެންވީމާ

ރު ކޮމިޓީތަކުގައި  ބައިވަކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް    ދެން .  އްޖެކެވިހަކަ ދެގެ ވާ އެބަ ޖެހޭ. ދެން ތެލު

މޮނޮޕޮލަ ވަރަށް ބޮޑަށް  ތެލަކީ  ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު  ވާހަކަތަކަށް ބަލާކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ  އިޒް  ދައްކާ، ދެކެވިފައި ހުރި 

ވެގެން  ވެގެން ވަކި ބަޔަކަށް ބަރޯސާ ޓަރުތަކަކީ ވަކި ގޮތަކަށް ޑިޕެންޑްރޭމެންގެ މި ޖަނަކުރެވިފަ. އެހެންނޫނީ އަޅުގަނޑު

އެ  ހިނގަމު ރަށެއްގައި  ވެސް  ކިރިޔާ  މިސާލަކަށް  ހުރޭ.  އެބަ  ވާހަކަދެކެވިފައި  ހަމަ  ގޮތުގައި  ކަންތައްތަކެއްގެ  ންދާ 

 ހަކަތަ އިތުރުކުރަން ވެއްޖެ ކަމުގައި ވެއްޖެއްޔާ  އެހެންނޫނީ އެ ރަށެއްގައި އެ އުފައްދާރަށެއްގެ ހަކަތަ އިތުރުކުރަން  

ފަހަރު އަނެއްކާ  ޖަނަނޭޓަރެއް އެ ތަނަށް. އެހެންވީމާވެސް ގެންގޮސް މި ވަ   ދެވަނަ  ، އޭގެ ބަދަލުގައި ހަމަ  އްދަނީ 

ތެލަށް.  ކޭ. ދެން  ޑީގައި ވަރަށް މުހންމު ކަމެކުރުމަކީ އަސްލު މި ގައިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް، ސޯލާ ޕެނަލްސް މޫވް

ވިޔަފާރިކުރާ ބައެއް މީހުން ހަމަ  ތެލުގެ  ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކައަކީ  ތެލަށް ބަލައިލައިފި  

ޖޭ.  ސޭލްސް ވެއްޓިއް 80، %90ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ ބުނަމުން ގެންދޭ މިހާރު އެ މީހުންގެ ސޭލްސް ވެއްޓިއްޖެއޭ %

ހި ދުއްވުން  ފަހަރު އެއްޗެކަމުގައި ވެއްޖެއްޔާ ވެސް. ދޯނި  ހި ނުދުއްވާ ފަހަރާ އެއްޗެއެއީ ތެޔޮ ބޭނުމެއްނުކުރާނެ ދޯނި

އަނެއްކާ އަނެއްކޮޅުން    އި ރަށް ބޮޑަށް ހުއްޓިފަމިއޮތީ ވަ  މަދުވެފައޭ މީގެ ސަބަބުން. ދެން  އެހެންނޫނީ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ވެއް ކަމަށް  ބަލައިފި  ހޯދަން  އެތެޔޮ  ވެސް  ފައިސާ  ހޯދަން  ތެޔޮ  ފައިސާ  ޖެއްޔާ  އެކަމަކު  ބޭނުންވޭ.  ބަ 

 ބަލައިފި ކަމަށް ވިއްޔާ އެއްކަލަ ސޯލާ ޕެނަލްތައް  ، މިގޮތަށްރާލެއް ވެސް މިއޮތީ މަދުވެފަ. އެހެންވީމާކުސަރކިޔުލޭޓު 

ހުރި އެޅުވިފައި  ޖެއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޚަރަދުކުރަން  އެ  ނާންނާނެ.  ދަތިތަކެއް  މި  ގަންނަން  ނަމަ  ތެޔޮ  ހިގެން، 



  

ލާރި ނެތިގެން އުޅޭކަށް ވެސް ނުޖެހޭނެ އެހިސާބަކުން  ޖެހިގެން، ތެޔޮ  އެހެންނޫނިއްޔާ ތެޔޮ ގަންނަން  .  ނުލިބިގެން 

މުޤައްރިރަށް  ދެން   އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  އޮންނާނީ  ފެނިލައްވާފައި  ސްޓަޑީގައި  ކުޑަ  ހެދި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ކުރިން 

ކިހާވަރަކަށްކަން ސޭވްއަޅު  ވެސް  މި  މިލިކުރެވެނީ،  ގަނޑުމެންނަށް  މި އަކިތައް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ންކަން 

ހަމަ  ސޭވް ރަށްރަށުގައި  ބައެއް  އޮންނަނީ  ކަމަކަށް  ކުރެވިފައި  އެކަހަލަ  އޭގައި  ދެން  އަޅުވައިގެން.  ޕެނަލްތައް  ސޯލާ 

ވެއްޖެއްޔާ  މޫވް ކަމުގައި  އޮތް ކުރާ  ދަންނަވާލަން  އެން  ވާހަކައަކީ   އަޅުގަނޑު  މީގެ  ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު  މެ  މިވަގުތޭ 

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން   ނަށްބޮޑަށް  ވަގުތަކީ. އެހެންވީމާ  މީގެ  ބޭނުހިފެން އޮތް  މި ވަގުތުގެ  ވަރަށް  ،  އެއީ  ންހިފަން 

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ މުޤައްރިރު. . އިޙަޤީޤަތުގައަސްލު މުހިންމު ކަމެކޭ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަރަ ބޮޑަށް  އާދެ!  ފުރުޞަތަޝުކުރިއްޔާށް  ދެވަނަ  ވެސް .  ޒާހިރު  އަޙްމަދު  އޮތް  އެބަ  އެދިވަޑައިގެންފައި    ކަށް 

  ރުޞަތު އަރުވާނަން.އަޅުގަނޑު ފުމެންބަރު.   އިއްޒަތްތެރި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ގައްދޫ 

އެދުނީ ދެން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގަމުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތަޝުކުރިއްޔާ   ބޮޑު  ކަށް  އަޅުގަނޑު މާ  އި 

އަޅުގަނ ހުށަހަޅާލީ  ޚިޔާލެއް  ކުޑަކުޑަ  ހަމަ  ނުދައްކަން.  ވެސް  ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނެ  ވާހަކައެއް  މަސައްކަތް  ޑުމެންގެ 

މި އޮތް    ހާރު މިތިބި،ވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މިގެ ވިސްނުމަށް އައި ގޮތް އެއީ. ސަބަބަކަށް  ގޮތަކީ ކޮބައިކަން އަޅުގަނޑު

ކަށް  އޮތީ ހުއްޓުމަ  ނޑުމެން އެކަނި އޮތް ޙާލަތެއް ނޫން. މުޅި ދުނިޔެ އޮތް ޙާލަތެއް. މުޅި ދުނިޔެ މިޙާލަތަކީ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް   އަދި  ވެސް  ކަމެއް  ދުވަހެއް  ކިހާ  ޖެހޭނީ  ތިބެން  ޙާލަތުގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އައިއްސަ. 

ނޭ ވެސް  ވިސްއަންދާޒާކުރާކަށް  ސަރުކާރުގެ  އެހެންކަމުން،  އެބަ  ނގޭ.  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ގޮތް  ހުރި  ނުން 

ޕްލޭލަންބަލާ ދެ  ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  އަންނަނީ  ޖެހޭ  މި  ދައްކަމުން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަ  ނެއްގެ 

އަޅުއާ އެއީ  ޕްލޭނެއް.  ޓަރމް  ޝޯޓް  ޕްލޭނަކީ  އެއް  ގޮންމުކޮށް.  ޤަބޫލުކުރާ  ސެލްވެގަނޑު  އެ  ތުގައި  ޕްލޭނެއް.  ޖު 

މިސާލަކަށް    ޕްލޭންގެ ކޮބައިތޯ.  ފޯކަސްސިކްސް  މުއްދަތަކީ  އަޅުގަނޑުމެން  ޕްލޭނެއްތޯ  ނޫމަންތްސްގެ  ނިއްޔާ  ކުރާނީ 

ޕްލޭންޔައިވަން   ޓާރމަކަށް  ލޯންގ  ފަހުން  އޭގެ  ނޫނިއްޔާ  ޕްލޭނެއްތޯ.  ޕްލޭން    ރގެ  ޓަރމް  ލޯންގ  އަޅުގަނޑުމެން 

ކިހިނެ ބަ އްހަދާއިރު  ފޯކަސް  ޤަބޫލުކުރާހައްޓާނީ. އަ ތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެން ޅުގަނޑު  މި ޙާލަތުން  ގޮތުގައި 

މެންގެ އެކަންޏެއް ނޫން. މުޅި ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުން ވެސް، ކަންކަން ކުރާ ގޮތް  އަޅުގަނޑު  ،އަރައިގަންނައިރު  އެންމެން

ބަދަލުވެގެން ކަންތައްތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ބައެއް،  އެހެންވީމާވެސް  ދާނެ.  ގޮތަކަށް    މިއޮތް  މިއަދު  މާދަން  ،  ނޫން 

މި   ބަދަލުވަމުން  ކަންކަން  ދަނީ.  މި  ބަދަލުވަމުން  ދުނިޔެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އޮންނަ  އޮންނާނީ.  ދުވަހަކު  އެއް  ދަނީ. 



  

އޮ މާދަމާ  ޙާލަތުގައި  މި  އުނދަގޫ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮންނަނީ.  މި  ދުވަހު  އަނެއް  ނޫން  ންނަން  ގޮތަކަށް 

ބުނަން. އެހެންވީމާ ޤަބޫލުކުރާ   ،ޖެހޭނީ މިހެންނޭ  އެންމެ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި    އަޅުގަނޑު  މި ޙާލަތުގައި  ގޮތުގައި 

ޕްއެއްކޮ  ސަރުކާރާ  މިށް މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވިސްނުމާވިސް   ލޭންގައި  ބޭފުޅުންގެ  އެ    ކުރެވޭ ކަހަލަ އެއްގޮތް  ނުމާއި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ބައްޓަންކޮށްފިއްޔާ  މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެން  މި    ށް ވަރަގޮތަކަށް  ކަންނޭނގެ  ފަސޭހަވާނެ 

ކުރަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ގެންދަން.  ކުރިއަށް  މަމަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެން    ޖެހޭނެ  ސައްކަތްތައް 

ދަނޑުވެރިކަމަކީރަޔޮރިޓީޕް ޔަޤީން  އަޅުގަނޑަށް  މިސާލަކަށް  ވެސް.  ކުރީގައި  ލިސްޓުގެ    ރަޔޮރިޓީޕް   ކުރަން  އެންމެ 

ގައި ވެސް  މެ އެ ކަންތައް. ދެން ލޯންގް ޓާމް ޕްލޭން  . އޮންނަންޖެހޭނެ ވެސް ލަތުގައިޙާއޮންނާނެ އެއް ކަންތައް މި  

އޮންނަންޖެހޭނެ  ލިސްޓު   ރިޓީރަޔޮޕްހަމަ   ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ    އެކަންތައް  އެއް  ގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަމަކީ.  ދަނޑުވެރި 

ކަމެ ވިސްނަންޖެހޭނެ  ވެސް  ގޮތަކުން  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެންވަޔަރައިތުރުކުރުމަކީ  އިމްޕެކްޓެއް  ންއް.  މަންޓް 

ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން   ހުރިހާ  ހުރި  ކުރެވެން  އަޅުގަނޑު  ނުގެނެސް  ކަމަށް  ބަހައްޓަންޖެހޭނެ  ބޫލުކުރަނީ.  ޤަފޯކަސް 

ފޯކަސް   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވެސް  ކޮންމެހެން  ކަނޑުގެ  ވެސް  މަސްވެރިކަމަކީ  ކަމެއް.  ބަހައްޓަންޖެހޭނެ 

އަދިރުމާއ ބަހައްޓަންޖެހޭ ދޭތެރޭގައި  ވިސްނުން  ކުރާއިރު ޅުގަނޑުމެންގެ  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  ދަނޑުވެރިކަމަށް   ނެ    އަދި 

ބޭހާދާ މި  ބަހައްޓަންޖެހޭނެ  ވިސްނުން  އަޅުގަނޑުމެން  މި    އި އިރު  ގަސްކާނާއާއި  ބޭހާއި  ބޭނުންވާ  ދަނޑުވެރިކަމަށް 

ޕްރޮޑިއުސްއެއްޗެ ލޯކަލީ  ވެސް  ކައްސަކީ  އެއްޗެއް  ކަހަލަ  އަޅުގަނޑުމެން    އެ   ވާތީވެ މަށްކުރެވިދާނެ  ވެސް  ކަމަށް 

އަޅުގަނޑު   ކަމަށް  ބަހައްޓަންޖެހޭނެ  ބަހައްޓަންޖެހޭނެ  ބޫލުކު ޤަފޯކަސް  ފޯކަސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މި  ދެން  ރަން. 

އަޅު ކޮބައިކަން ވަރަށް މުހިންމު މިހާރުއްސުރެން  މާކްޕީރިއަޑަކީ  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރާ އެއް ކުރުން.  ގަނޑުމެން    އެއީ 

. ދެން  ތައްރާ ލޯނުދޫކު ދަނޑުވެރިކަމަށް  އަށް ޚާއްޞަކޮށް  ންތައް. ދެން ސަރުކާރުން އެބަ ދޫކުރޭ ލޯނު އެގްރިކަލްޗަރކަ

ގްރަފިކަލީ  އޮ ބޫލުކުރަނީ. އެއީ ޖިޤަކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ތައް ދޫކުރެވޭ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން މޮނިޓަރމި ލޯނު

މިބެހިފަ  ރާއްޖެ ވެސް މިއޮންނަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށް ދަނީ.    . އެކި ސަރަޙައްދުގައި އެކި ކަންކަން މި ރަނގަޅުވެގެން 

ވަ ދަނޑުވެރިކަން  ރަނގަޅު ސަރަޙައްދެން  ފޯކަސް    ދުތައް ރަށް  ލޯނުތައް  އެ  އެގޮތުން  އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި.  ވެސް 

ރެކޮމަންޑޭޝަ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވެސް  ގޮތަކަށްތޯ  ކޮންކޮން  ކަމަށް  ންހުންނަނީ  ބޫލުކުރަނީ  ޤައަޅުގަނޑު    ދޭންޖެހޭނެ 

 އޭގެ އިތުރުން ވެސް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު  އާދެ އިނގޭތޯ. އަދި  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ފުރުޞަތަކަށް    އަދި! ވަރަށް  ދެވަނަ  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އެއް 

އޭގެ އަޅުގަނޑު  އެދިވަޑައިގަންނަވާ.  ބޭނު  އެބަ  ދަންނަވާލަން  މެންބަރުން  ންކުރިން  އިއްޒަތްތެރި  މިހާތަނަށް   

ގި ވަރަށް  ބަލާއިރުގައި  ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް  ކަންތަފާޅުކުރެއްވި  އެއްގޮތް  ހަމަތައްނަ  އަދި  އެބަހުރި.  އެހެންމެ،    ކެއް 



  

މި  މިސްރާބު  ވެސް  އެންމެންގެ  ދެން    އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭ.  ސާފުކޮށް  އެބަ  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ދިމާ  ހުރި 

ރަކަށް  ވަ   ތި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުތަކުން އަދި ފާޅުނުވާ އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެވެސް އްކަލަ މިހާތަނަށް  އެއަޅުގަނޑަށް  

ކުރުމުގެ  އެބަ ފެނޭ ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްއަޅުގަނޑަށް  ބަހައްޓާލުން ރަނގަޅު ދިމާލެއް ކަމަށް    އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލުން

ނުވަތަ  ތަދުމަޑުކަމެއް  މި  ގިނަފަހަރު  ކަމެއް    މަޢުޟޫޢު.  ބޮދަތި  އެންމެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ގޮސްފި    ޑަށް ދިގުލައިގެން 

ޙިމާޔަތްކޮ މި  ބޮޑުވާނީ  ތަންތަނަށް.  ނުރައްކާ  މުއްސަނދި  ގޮތުން  ތިމާވެށީގެ  އަދި  ސަރަޙައްދުތަކަށާއި  ހުރި  ށްފައި 

ކަހަލަ   އެ  ދެން  އެހެންނަމަވެސް،  ޙާ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ދާނެ.  ނުވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ނަފަހަރު  ގިލަތަކަށް 

މެރިންއަޅު މި  މިހުއޭރިޔާ  ޕްރޮޓެކްޓެޑް  ގަނޑުމެން  ކަނޑައަޅާފައި  ގޮތުގައި  މަސްގެ  މުއްސަނދި  މަހާއިރީ  ވެސް  މެހި 

މު ހާލަތުގައި އޮންނައިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ  ންއާތަންތަން ގިނަ ބާވަތް އެއްތަނަކުން ލިބޭ ތަންތަން.  

ވެސް. މި ތަންތަނަކީ މިކަހަލަ  އިރު  އި އޮތްވާ ކަންކަން ހިނގަމުންދާކަން މަނާކޮށްފަނުންއެ ތަންތަނުން ހަމަ މަސް ބޭ

އަޅުގަނޑު    ދުވަހަކަށް ތަންތަން.  ކަނޑައެޅި  އަޅުގަނޑުމެން  އޭރު  ގޮތުގައި  ބޭންކެއްގެ  ހުރި  ރައްކާކޮށްފައި  ފަހަށް 

އަދަދެއްގެ މެރިން ގިނަ  ހުރިޓެކްޕްރޮ  ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަން. ދެން  ޓެޑް އޭރިޔާ ކަނޑައެޅިފައި 

މިކަހަ ގޮއްސިއްޔާޙާލަ  އަނެއްކޮޅުން  މެންބަރުން    ،ރަށްތައް ގޮނޑުވުން  ލަތެއް ދިގުލައި  އެ ވާހަކަ ދެން އިއްޒަތްތެރި 

ނަށް މެންމިކަން އަޅުގަނޑުއުޅެމުން ދަނިކޮށް  ރަށްތައް ގިރަމުންދާ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި  ފާހަގަ ވެސް ކުރައްވައިފި.  

އެހެންވީ ވެސް  ކުރިމަތިވީ.  އެ  ރޯދަމަހަމާ،  ނޫން.  ކަންތަކެއް  ދޫކޮށްލެވޭނެ  ނަޒަރު  ގިނަވާ  ކުނި  ކީ  މުޅިން  ވަރަށް 

މިހާރު    .މަހެއް މިނިސްޓަރ  އެކަމަކު  ޕްރޮގްރާމެއް  ސާފުކުރުމުގެ  ރާއްޖެ  މުޅި  ނޭނގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

ލައިއިޢުލާން މި  މިކަން  އޮއްވާ  ގިރެމުން    ،ގަތީކުރައްވާފައި  މިންވަރަކަށް  ސީރިއަސް  ރަށްތަކަކަށް  ބައިވަރު  ވަރަށް 

އިތުރު ލައިގަތީ.  މި  ޕްލޭންތަކެއް  ތަންތަ  ދަނިކޮށް  ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ  ދަނިކޮށް ން  ދައްކަމުން  ވާހަކަ    . މިވީ  ހަދަން 

. އެހެންވީމާ، މިވެސް  ސްވެ  ނޫނު ހަކަތައިގެ ބިލު މިހާރު ގާ އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި ވެސް އެބައޮތް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު  

 ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. ދެން އަޅުގަނޑު  ވިސްނުން ބަހައްޓާލުން ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ  

މި އަރުވަނީ    މިހާރު  ގިނަ  މެންބައިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ އުނގޫފާރުފުރުޞަތު  ވަރަށް  ފުރުޞަތަކަށް.  ދެވަނަ  ރަށް 

ވާހަ  މުހިންމު  އަޅުގަނޑު ކަފުވަރަށް  އެއްފަހަރު  އަދިވެސް  ކަމަށް  އެ  ފާހަގަކުރަމުން ގެންދަވާތީ  ބޭފުޅުން  ތި    ޅުތަކެއް 

 ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދެއްވުން އެދެން.  ޝުކުރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު

މު ޝުކުރިއްޔާ  މިސްއްރިޤައާދެ!  ޕޮއިންޓެއް  އެއް  ވާހަކައިގެ  ދެއްކި  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  އަދި  ހަމަ  ރު.  އެއީ  ވީމަ 

މެންޑޭޓުގައި  އަޅުގަނޑުމެ ކާބޯތަކެތީގެ    އަރާ ންގެ  އެއީ  ވެސް  ބެލެހެއްޓުން  ކަންކަން  ފެނުގެ  ކަންނޭނގެ  ކަމެއް 

ވާހަކަ   ދައްކާ.  ރައްކާތެރިކަމުގެ  ހަމައެކަމަކު  އެބަ  ރަށެއްގަ  ފެނުގެ  ފަރާތްތަކުން  ކޮންމެ  ދިރާސާކުރާ  އި މިސާލަކަށް 



  

އިގެން  އި މި ބަލި ފެތުރިދާނެއޭ. މުޅި ދުނިޔެ މި ބައްޔާ މީހުންނަށް މުޅި ދުނިޔޭގަ  80މީހުންނަށް % 70އެބަ ބުނޭ %

އަޅުގަނޑުމެން  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ދުޢާއަކީ  ވެސް  އަޅުގަނޑުގެ  ނުވާނެ  ވިސްނައިގެން  އަޅުގަނޑުމެން    ގޮސް 

ހަމަ    މިކަން އެހާ ނުރައްކާ މަރުޙަލާއަކަށް ނުދިއުން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެސަލާމަތްވުން.  

އެއްކޮށް   ދުނިޔެ  މިހާރަށް މުޅި  ގޮސްދާނޭ  އަދި  ބަންދުވެގެން  މާބޮޑަށް  މިދެންނެވީ  ޙާވުރެން  ރާއްޖޭގައި  ލަތެއްގައި 

ކަމަށް ވާނަމަ، ކަންތައް ވެދާނެ ގޮތަކަށް ވިސްނަންޖެހޭނެ  ތަކަށް އައިސްފި  ލަޙާ ޑީސަލޭޝަން ޕްލާންޓްތައް ނުހިންގޭ  

ވެސް އަޅުގަނޑު    ކަންކަން ކިހިނެއްތޯ އެ ކަންވާރޭފެން ރައްކާކުރުމުން    ފެން  ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، ރަށްރަށުގައި 

ބަލާ މިހާރު  ތަކުރާ  ލަންޖެހޭހީވަނީ  ހަމަ  އަދިވެސް  ހަމަ  ދެން  ކަންނޭނގެ.  ދަކަމެއް  އަޅުގަނޑު  ންނަވާލަން  ރުކޮށް 

ބޮ މީގައި  ތަދުގައި އިނގޭތޯ  ވަލު   ކާޑުގެ ދުވަސްވަރު އެއީ ރާއްޖޭގައި ދުވަސްވީ މީހުން   ޑު    ބުނޭ އެންމެ ގިނައިން 

ކަމަށް. އެކަމާ ގުޅިގެން ރުއްދަނޑުތަކާއި އެއްޗެހި    އެ ކަންކަން ކުރި ދުވަސްވަރު ތެރޭގައި ގަސް ރުކާ އެއްޗެހި ހައްދާ 

ވަރަށް ގިނަ    ކަންކަން  ރުއްޖަހާ މިކަހަލަ  އު އެއްޗެހި ބަދަލުކޮށް އޭގެ ބަދަލުގައި އައް  ވަރުން މި ލިބޭ ރު މަތިހައްދާ

ކުރި މަސައް ކާބަފައިން  އަޅުގަނޑުމެން  މި   ދުވަސްވަރެއް.  ކަތްތަކެއް  ރާއްޖޭގެ  ޙާ   އެހެންވީމާ،  މިހާރު  މިއީ  ލަތު 

އެއްވެސް ޤަ މުއިއްޒަތްތެރި  ރަށްރަށުގައި   އަމިއް    ވަރަކަށްއްރިރު  މިހާރަކު  ވަލަކީ  މީސް މީހުންގެ ރުއްދަނޑުތަކެއް  ލަ 

ތަ އޮތް  ދޫކޮށްލެވިފައި  ވަލަކީ  އެހެންވީމާ،  ނުހުރޭ.    .ނެއް ނުހުރޭ.  މީހަކު  އެއްވެސް  ބަލަހައްޓާނެ  އެތަން 

ރަށްރަށުގެ ވާ އެ    އަލުން ކަށިކެޔޮގަނޑެއް ބޭނުންވީމާ ގަސް ކަނޑާލަނީ ބައެއް ރަށްރަށުގައި. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި  

ހިންގަންޖެހޭނެ    ވަސީލަތްތައް   އި ވަލުގަ މަސައްކަތް  އާރޯކުރުމުގެ  އެ  އޭތި  ހައްދާ  ރަނގަޅަށް  ވަރެއް  ދުވަސް ވެސް   

 ޝުކުރިއްޔާ. .ބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ޚިޔާލު ވެސް އަޅުގަނޑު ހިއްސާކޮށްލާނަންޤަކަމަށް އަޅުގަނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދުށްއް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް  ވަރަށް ރަނގަޅު ނުކުތާއެއާދެ!   މިދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ހަމަ    ނޫހަކުން  ހަނދާނެއްވޭ 

ބޮޑު ފެނަރާއްޖޭގެ  ރަށަކަށް  ބޭފުޅަކު    ށް   އެޕްރިޝިއޭޓްކޮށްފައި  އެކަން  ފޯރުކޮށްދެއްވީމާ  ފެން  ސަރުކާރުން  ޖެހިގެން 

ދިޔައިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން އޭރުގައި  ންއްކަމުވާހަކަ ދަބިލުގެ  ނުގެ  ލިޔުއްވާފައި އޮތް ލިޔުމެއް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ފެ

ކޮން  3ހުށަހެޅީ   ސެކިޔުރިޓީ  ފެނުގެ  ބެހެއްޓުމަށްމަސްދުވަހަށް  ސްޓޯރޭޖް  ރަށެއްގައި  ބޭފުޅުންނަށް    .މެ  ތި  ދެން 

ށް   އެއާ އަނެއްކޮޅަވެސް،  މެންބަރުން ކުރި މަސައްކަތާއި އެހެންނަމައެ ކަމުގައި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑުމެން  

އަދި ހަނދާނުން    އް ވެސް ޗެކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި މި ހުރިހާ އެއްކުޑަ  ގޮތާއި އެކަން އައި އޮއިވަރު ހުރި

ދުވަހެއް   ކުރޭ. އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި އެބައޮތް  އެއްދެން އެ ބިލު ވެސް އަދި ފާހެއް ނު  ނުއެއްވޭ.ފިލައިގެން ދާހާ 

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު   ،. އެހެންވީމާއީ. ހަކަތައިގެ ބިލު އޮތް ވަގުތު މިއޮތް ވަގުތު މިއީ ފެނުގެ ބިލު  ، އްހުރިހާ މަރުޙަލާއެ

އޮ މިއީބިލު  ވަގުތު  ކޮމިޓީގެ    .ތް  ކޮންޓްރޯލް  އަޅުގަނޑުމެން  ބިލުތަކާ އަދި  އެ  އަދިވެސް  އެހެންވީމާ،    ދަށުގައި. 



  

ބަހައްޓަވަ  ވިސްނުންފުޅު  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމެއް  މުހިންމު  ން  މެދުގައި  އޮވެއްޖިއްޔާ 

އް ދޭ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލީ.  ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެ ހިސާބަކަށް އަދި ނުއެ 

 އަށް.هللاމިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

މު އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ހަ ޤައާދެ!  އަޅުގަނޑު  ކަމެއް  އްރިރު.  ކުޑަކުޑަ  އެދުނީ  މި  ފުރުޞަތަކަށް  ދެވަނަ  މަ 

ވާހަކަ  .ފާހަގަކޮށްލަން އެ  ފުރުޞަތުގައި  ފުރަތަމަ  އަޅުގަޙަޤީޤަތުގައި  އެހެންނަމަވެސް،  އެންމެން  ދެކެވުނު.  ނޑުމެން 

ގެ ތެރޭގައި  ރެކޮމަންޑޭޝަނެއްހަމަ  ޤުވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އެކަން ހިމެނޭތީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް  އިއްތިފާ

ހިތުން   އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ބޭނުންވާތީވެ  ހިމަނަން  ސަރުކާރުން  މި  އޭތި  ނިމިގެންދާއިރު  މަސައްކަތް  މި  ކޮމިޓީން 

ވިޔަފާރިކުދިމެދުފަ ދޫކުރަންންތީގެ  ލޯނު  ތަކަށް  ޚާއްޞަ  އޮތް  ދަނޑުވެރިކަމަށް  މަސްވެރިކަމާއި  ދޫކުރުމުގައި  ތައް 

އަދަދެއް  ރަނގަޅު މިންވަރެއްގެ    އިރު ހަމަވަރެއްގެ ލޯނެއް ހަމަ ލޯނު ދޫކުރެވޭ މިންހަމަ ރަނގަޅު  އިސްކަމެއް ދީގެން  

އެލޮކޭޓު ކަމަށް  އަޅުގަނޑައެ  ހުށަހަޅަން  ކޮމިޓީން  މި  އަޅުގަނޑު  ކުރަން  ފެންނާތީ  ވާ ހިތުން  ށް  އަދިވެސް  ހައެ  ކަ 

މިސްރެސްޓް މިހާރު  ދެން  ބޭނުންކުރީ.  ފުރުޞަތު  މި  އިއްޒަތްތެރި    ކޮށްލަން  ގިނަ  ހުރިހާ  ހުށަހެޅުއްވި  މެންބަރުން 

މިހާރު    ޚިޔާލުތަކާ ހިތުން  އަޅުގަނޑު  މައްސަލައާ އެއްކޮށް  މި  ދާއިރާގެ  ކަވަރ  މި  ދާއިރާގެ  މި  ކުރެވޭ  ނުގުޅިގެން 

އޭރި އެއްވެސް  ޕޮއިންޓެއް  އޮތް އެއްވެސް  ހިއެއްނުވޭ. އެހެންވީމާ،  އާއެއް  މިހާރު އަޅުގަނޑަކަށް  އެހެނެއް  ކަމަށް  ހަމަ 

ހުރިހާ ޝުކުރުޓަކައި  ނަމުގައި  އަމިއްލަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި    ޝުކުރިއްޔާ  ދަންނަވަން. 

 އްރިރު. ޤަމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހިމަނުއްވަން    .އާދެ!  ހަމަ  ވާހަކަފުޅުގައި  ފާޅުކުރެއްވި  ތި  ދެންމެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ރާރާއި އަދި ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި ހޯމް ސޯލަރ ޕެނަލް  ޤަ ން އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގައި ހުށަހެޅި  ބޭނުންފުޅުވާނެހެ

ދިނުމަށްބެހެއްޓު ލޯނު  ޕްރޮގްރާމަކަށް  އަޅުގަނ  ،މުގެ  ދިނުމަށް  ލޯނު  އެހެންވީމާ،  ލުއި  އޮންނާނެ.  ހުށަހަޅާފައި  ޑު 

ވެސް ގޭގެ    މާދަމާޅުގަނޑުމެން އިމީޑިއަޓްލީ ދިނުމަށް ޓަކައި  އަ  ކަމަށްމިނިވަން ހަކަތައިގެ  އެއްކަލަ  ވެސް މި    މިހާރު 

ނެތޭ.   ސަބަބެއް  ނުބެހެއްޓެންވީ  ޕެނަލް  އެއް  ފުރާޅުގައި  ރަށަކަށް  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްކަލަ  އެހެންނަމަވެސް، 

ރެކޮމަންޑުއަމިލި ސްޓްރޯންގްލީ  ވަރަށް  ދޭން  ރުފިޔާ  ދަށުން.    ކުރިންން  ބެލުމުގެ  މިހާރުއްސުރެން    އެކައުންސިލުގެ 

ހައްދަވައި ގޮތް  ބެހެއްޓޭނެ  ޕެނަލް  އެ  އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޔަޤީން  އަޅުގަނޑައެ  ދެއްވާށޭ.  ހަމަ  މަ  ހަށް 



  

އިޢުތިރާ އެގޮތަށްޟެއެއްވެސް  ނުކުރެއްވޭނެ  ވެސް  އް  ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހިމަނުއްވަން   

 ވާނެހެން. ފުޅުބޭނުން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   هللاންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެ

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދު. ހަމަ ފުލީ ތާއީދުކުރަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

   ސަޢުދު ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައި އެބައޮތް. ސަޢުދު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

މުޝުކު އިއްޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި ޤަރިއްޔާ  ދެންމެ  އެދުނީ  މި  ފުރުޞަތެއް  ދެވަނަ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އާދެ!    އްރިރު. 

  އްރިރު ވެސް ޤައެކީގައި މުއެއާ   މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތަކަށް ހަމަ ތާއީދުކޮށްލަންވެގެން. ދެން ހަމަ

މި   ހުށަހަޅުއްވައިފި  ފެދެންމެ  ލޯނު  މީގެސޯލަރގެ  ހިމަނުއްވައި  ސިލިޓީސް  މި  ތެރޭގައި  އެހެންވީމާ،  ދެއްވުމަށް. 

ގޮތަށް މިއީ އަސްލު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އަނބުރާލަން    ހަމަ ދެއްކި ވެސް    އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ކުރިން 

ހަމައެކަނި ފުރުޞަ ބަދަލުކޮށްލުލިބޭ  ވިސްނުން އިކޮނޮމީ މޯޑަށް  މަށް ލިބޭ ފުރުޞަތު.  ތު. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ 

ދާއި  މި  ޑިޒިޝަންސްތަކެއް  މުހިންމު  ރަނގަޅު  ފުރުޞަތުގައި ސަރުކާރުން  ފަރާތްތަކާ އެހެންވީމާ، މި    ރާގެ ކަމާބެހޭ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޗޭންޖެއް  ރަނގަޅު  ހަމަ  މި  ނަގައިފިއްޔާ  ދަނޑުވެރިކަމާއި  ގެނެ  ގުޅިގެން  ކަމެއް.  ވިދާނެ 

އެއާއެކީގައި މި ފުރުޞަތުގައި    ހަމަ  .ކުރެވިދާނެރަނިވި ހަކަތައިގެ އިޤްތިޞާދެއް ބައްޓަންމަސްވެރިކަމާއި އަދި އިޔާދަކު 

އިޤްތިޞާ އަދަކީ  ރާއްޖެމި  ގޮތުން  ދުވަހެއް    އަށް ދީ  ލިބިގެންދާ  ވަގުތުގައި  ނާޒުކު  މި  ކުރިއެރުމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް 

  ފުރުޞަތު ކުރުމުގެ   އޮޕަރޭޓްއްލައިނެއްޖޭގެ ޝިޕިންގ  އެއީ ރާ   .ރުކާރުން ނެގި މުހިންމު ޑިޒިޝަނެއްގެ ސަބަބުންސަ

އެހެންވީމާންއުލިބިގެންދި ދަ.  މި  އަދި  ސަރުކާރުން  ރާއްޖޭގެ  މިއީ  ކާމިޔާބު  ،  މަސައްކަތުގެ  ކުރަމުންދާ  އުލަތުން 

ބަލުން ނަގާ ކޮޅަށް ޖަހަން  ޓަޗް ނުކުރެވި ހުރި ދާއިރާތައް އަލުންއެހެންވީމާ، މިހާރު    ފެނޭ.އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ  

ދުވަސް  އެކީގައި އަހަރު    މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް ޗޭންޖާސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ދައްކާތާ  އެބަ މަ

މި މި  ދަނީ.    ވަމުން  އެބަޖެހޭ  ގެނެވެން  އަވަސް ސްޕީޑެއްގައި    ވަން ކުރުކަންކަމަކީ ލަސްއެހެންވީމާ، މީގެ އަލިމަގު 

ތްރޫކޮށް   އެސް.އެމް.އީ  އަވަހަކަށް  ވީހާ  އެހެންވީމާ،  ލަސްވާނެ.  ފެނުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނަތީޖާ  މީގެ  ވެއްޖިއްޔާ 

ން  އަމީގެ މާނައަކީ ދެތިން މިލި  ،ލޯނު އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށްހަމަ  ހޭ  މަސްވެރިންގެ ސިނާޢަތަށް ދޫކުރަންޖެ



  

ދޯރުފިޔާ އެ  ކަމަށްއަށް  ނިންމާލެވޭ  އަދި  ންޏެއް  ވަންޏާ  ނިންމެންނުއަމިލި  5  އެ    ން  ވެސް  ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮތް 

ނިންމަ ހިސާބަށް  އިދޯންޏެއް  ނެރެވޭ  މަހަށް  ނިސްބައެއެ  ލާފައި  ލޯނު  ކޮށްދޭށޭ  ހަމަ  ޕްލައި  ދެން  ކެޓަގަރީ.  ތް 

ރިހާ ރަށެއްގައި މި  ކުރުމަށް ޓަކައި ރާއްޖޭގެ ހުތަކަށް ބަދަލުސްއެއާއެކީގައި ސޯލާ ހަކަތަ ކާބަން ނިއުޓްރަލް އައިލޭންޑް

ފެސިލިޓީސް   ނިއުޓްރަލް  ފުރުޞަތަކީ.  ގާކާބަން  މި  މިއީ  އެހެންވީމާ،  އޯޕެންލީ.  ހުޅުވާލަން  ފުރުޞަތު  އިމުކުރުމަށް 

ން މި   ވަރަށް ބޮޑަށް މި ދާއިރާތަކަށް ފުޅާވަމުންދާތަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުންއެހެންވީމާ، އަ

އެހެންވީމާ، ނިންމާފައި  ފެންނަނީ.  ސްކޫލު  ހޯދުމުގެ    ތިބި   ޒުވާނުން  އާމްދަނީ  ބޭނުންވޭ  އެބަ  ޒުވާނުންނެއް  އެތައް 

ފުރުޞަތު  ލިބޭނެ  އާމްދަނީ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  މަސްވެރިކަމުގެ  މަސައްކަތް  މި  އެހެންވީމާ،  ނިކުންނަން.  ތަކަށް 

ފުބީދާއިރާއަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގޭ އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން އިޤްތިޞާދީ  ޅާވެފައި އޮތް ޤައުމަށް މިވަސީތަކަށް  ގުތު 

ބޭ  ޤައުމަށް  ފައިސާނަފާއެއް  ދާއިރާ ކަމަށްވެއްދޭ  ރު  ހަމައެކަނި  މި ދަ  އޮތީ.  މިވެފައި    ނެ  ނޑިވަޅަކީ  އެހެންވީމާ، 

ދެމެހެއްގުތަކީ އިޤްތިޞާދީގޮތުން ރާއްޖެއަކީ  މިވަ މަޝްހޫރު ޤައުމެއް  ތިމާވެއްޓާ ދުނިޔެއަށް ނަން  ގޮތެއްގައި    ޓެނިވި 

ކުރާ  ރައްޓެހި   މިއަށްވުރެން  މަސްވެރިކަމެއް  މަސްވެރިކަން  ޤައުމުގެ  މި  އެހެންވީމާ،  ރާއްޖެއަކީ.  ޤައުމު  ހަމައެކަނި 

ންގެ ބައިވެރިވުން އޮންނަ ގޮތަށް ކުރެއްވުމަކީ މިއީ ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި  ދާއިރާއެއްގައި ރައްޔިތު  ފުޅާ

އެހެންވީމާއަ ދެކެން.  ވެސް  ޔަޅުގަނޑު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެއްކި ،  މި  އަޅުގަނޑު  ސް  ވެއަށް  ވާހަކަ  ޢުޤޫބު 

 މެންބަރު.  ތާއީދުކޮށްލަން ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް މި ހޯދީ. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގޮ ޖުމްލަ  އިނގޭތޯ.  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ހުރި ގޮއާދެ! ވަރަށް  ކޮންވާޖަންސް  ގޮތް  ތެއްގައި  ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށް  ތް 

މެންބަރުން ތި ވިދާޅުވަނީ  އިމިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ ލާނަން. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައަކީ ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި 

ނައިގެ  ށް ބޮޑުތަނުން ކާނަގައިފިއްޔާ ވަރަ  ޅުގަނޑުމެންނަކީ ރަށު ލެވަލްގައި ރަށެއް އޭގެ ގޮތުގައި ޔުނިޓެއް ގޮތުގައިއަ

ސެކިމިނިވަން ސެކި  ރިޓީއު ކަމާއި  ފެނުގެ  ސެކިއުއާއި  ހަކަތައިގެ  އާއި  ލިބި  އު ރިޓީ  ރަށެއްގައި  އަދި  ރިޓީ  އެ 

ހުރި    ނޑުމެންނަށް ގާއިމުކުރެވި އެ ވަށައިގެން ހުރި މާހައުލުން ލިބެންއެކަށީގެންވާ ކުދި އިންޑަސްޓްރީސްތަކެއް އަޅުގަ

ދިރިއުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއްޗަކުން  ބަރޯސާވެގެން  ބަޔަކަށް    ގޮތްގޮތަކަށް  އުޅެވޭނެ  މިވެނި  މިވެނި  ހެދިދާނެއޭ 

ބަހައްޓަ ވިސްނުން  ދިމާ  އިއަޅުގަނޑުމެންގެ  އެ  ގެންގޮއްޕޮލިސީތައް  ޑައިރެކްޝަން  އަޅުގަނޑަށް ސިއްލަށް  ދެން  ޔާ. 

ދާއިރާއެއްގައި ތިމާވެއްޓާ    ވަރަށް ފުޅާ  . އެއީމެއްމިހާހިސާބުން ތި ބޭފުޅުންގެ ލަފާފުޅެއް ބޭނުންވާން އޮތީ އެންމެ ކަ

ވާހަކަ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް    ގެހުންނަ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން  ހުރި ގުޅުން  ތަރައްޤީއާ އިޤްތިޞާދީ  އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި  

ރަކު ހުށަހެޅުއްވި  ލަތުގައި. އަދި އެއީ ވަރަށް ގުޅި ލާމެހިފައި ވެސް އޮތް ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަޙާ  ގެންދެވޭނީ މި 

 ސަރުކާރުގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރި ގޮތް ބަލަން. ދެން އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާޅުވީ  އޭ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ



  

އެގޮތަށް  ޙާމި   މިކަން  ތިމަންނަމެންނަށް  މެންބަރުންގެ  ގެންލަތުގައި  ސަރުކާރަށް  މެންބަރުން  މި  ދަތިވާނޭ  ދަން 

ހުށަހަ ގޮތް  ހުރި  އެހެންވީމާ،  ވިސްނުން  މޭޒުމަތީގައި.  އަޅުގަނޑުމެން  އެބައޮތް  ވެސް  ގޮތް  ދެ  މި  ހުށަހެޅުމެކޭ.  ޅާ 

ވިދާޅުވެ ބޭފުޅުން  ތި  ގޮތެއް  ދާންވީ  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑު  މިއަމީގައި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ދު  ދެއްވީމަ 

އެހެންނަމަވެސްކޮންކްލޫޑް އޭގެ ކުރެވޭނެހެން.  އަނެއްކާ   ،  ޚައިތަމް  ފުރުޞަތަކަށް    3  ވެސް   ކުރިން  ވަނަ 

ށް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު ދީފައި މިދެންނެވި  އެދިވަޑައިގެންފައި އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޚައިތަމަ

 ފަސޭހަވާނެ. ޚައިތަމް.  ވަރަށް އްވީމަ ވަރަށް  ދެސުވާލަށް ތި ބޭފުޅުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޚައިތަމް އަޙްމަދު ރުމެންބަ ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

އިއްޒަތްތެރި   ބައިވަރު    އްރިރު.ޤަމުޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށް  އަދި  ގޮއްސި  ދެކެވިގެން  ވާހަކަތަކެއް  ބައިވަރު  ވަރަށް 

އަޅު ގޮއްސި  ލިބިގެން  ނުކުރެވެނީ  .ގަނޑުމެންނަށްޚިޔާލުތަކެއް  ފާހަގަ  ކަމެއް  އެންމެ  ހަމަ  ތެރެއިން  އޭގެ  މަ  ދެން 

މި    އިނގޭތޯ. އެއީ މީގައިނެ  ވީ ކަމަށް ވެސް ވެދާފަހަރެއްގައި އަޅުގަނޑަށް މިސްރީ ފާހަގަކޮށްލާނަމޭ. ދެން  ހިތަށްއެ

   ވީޑިއޯސް  ންތައްތަކުގެ ކަކީ. ސަބަބަކީ މި  މަރޮގްރާމެއް ހިންގުޕް އަރނަސް  މުކަމެކޭ އެވެ ންހިމު މެއްގައި ވަރަށް  ހާ ކަހުރި

ރޭޑިއޯޓީވީ އެހެންނޫނި މެދުވެރި އަދި   މެދުވެރިކޮށް  އްޔާ  މި ކަކޮސޯޝަލް މީޑިއާ  ނަސް  އަރތައްތަކުގައި އެވެންށްގެން 

މިމެރާގްރޮޕް ހިންގައިލުމަވައް  ވަގުތު  އަ  ކަމެއް  މުންމުހި  ރަށް ކީ  އެހެންވީމާފެ  ށްޑަގަނޅުކަމުގައި  ހަމަ.  އެ ނޭ   ،  

  އިނގޭތޯ.  . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާންލަންވެގެކަނި ހުށަހަޅާންތައް ހަމައެކަ

 

  ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

ކުރުން  ސްރާފު ރުން، ފެން އިކުން ކުޑަކުރުސްރާފުމިހާރު ހަކަތަ އިޅުވަނީ  ދާއިތަމް ތި ވިރި މެންބަރު ޚަތްތެއާދެ! އިއްޒަ

   .އެކަންތައްތައް މަދުކުރުން ޔަސްވި ކުރުންޑަކު

 

 : ހަކަދެއްކެވުންދު ޚައިތަމް ވާޙްމަބަރު އަދާއިރާގެ މެންދެކުނު  ޗަންގޮޅިމައް

އެ ބޮޑަށްއަނެ  ،ހިސާބުގެ  އާދެ!  ވަރަށް  އެންވަޔަރަންމަންޓާ  އޮތް  އްކާ  މި  ވެ  ވާތީކަށްކަމަ  ގުޅިފައި  އަޅުގަނޑު 

ހަމަ  ވިސްނަނީ ހުރިހާ  ނު ހަޑިންޓް  މަޔަރަންވައެން ގެ  ނޑުމެންއަޅުގަ  އެކަހަލަ  މީގެ   ކަންތައްތަކެއްކުރުމާއި    ވެސް 

އިއަންނަތެރެއިން   ދެން  ރަސްރާފްކުރުމުންޖެހޭނެއޭ.  ވަރަށް  ހަމަ  އަދި  ބައި  ބައި  އިސްރާފު.  ނގަޅުގެ  ކުރުމުގެ 

ކޯއްރާއިސް މިވަނީކިކުރީމަ  އިސްރާފު  ،އްކަންޗެ ފަކީ  އެ  ހިނެއްކަން  ހު ނގިލައްހަމަ  ވެސް  ވާނެ  ބޭފުޅުންނަށް  ރިހާ 

 މި  ން ކުއަމީޑިއާރޓައިޒިންގ  އެޑްވަ ހަމަ  އިލައިޓްކޮށްލައްވާ  ހަސް އޭތި  . އެކަމަކު ވެއިގޮތުގަ  ހަމަ ފެންނަ  ޑަށްއަޅުގަނ

 ފެންނާތީވެ.  އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ގައި ގެ ގޮތުއް ކަމެވެރިބުއްދި  ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ މިވަގުތު



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު ކުރިން  ން  ދެ،  މާވީއިނގޭތޯ. އެހެން   ޖެއްށް ބޮޑަށް ސާފުވެރަވަ  . މިހާރުއްޔާރި  ޝުކުށް ބޮޑަށް ދެ! ވަރައާ

ސު ބޭފުޅުން  މިހާރު  ލުވާދެންނެވި  މިނިސްޓަވަޑައި އެދި  ތި  ފިޝަރީޒް  ންޓް  މަންޔަރަވަ އެން  ރާއިގަންނަވަންޏާ 

އެމް.ޑީކޯލްޓެސް އަދި    އާފެނަކަ   މިނިސްޓަރާއި ދަޢުވަތު ޅުގައަ  ށްންނަގެ  މިގޮތަށް  ހަމަ  އެ  ދެ  ނޑުމެންނަށް  ވިދާނެ 

އަޅުގަނޑު ކަމެއިމެން  ބޭފުޅުންނަށް  ބޭނުމިސާފުކޮއް  ތުރަށް  އެޔާއްށްލަން  ސާފުކަ  އެހެންނަމަމެއް  ސް،  ވެކޮށްލަން. 

އެގޮތަށް   އެކަން  އެހެންނޫނީސްކުރެފާކޮމިޓީން  ޚި އްވީމަ.  ހުށަހެޅުއްވި  ތި  ހަމަ  ގެ  ންއަޅުގަނޑުމެލުފުޅުތައް  ޔާ 

ރިޕޯޓެއް  ނެއްގެ  ންޑޭޝަރެކޮމަ ފާޑްރާފްޓްކޮށްފައި  އެ    އަޅުގަނޑުގޮތުގައި  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  އްވުމަށް  ސްކުރެ ތި 

މިހުށަހެޅި ވެ  ދާނެ.  ހަމަ  ދެގޮތް  ރަނގަޅުއަޅުގަނޑަސް  އެންމެ  ހަމަ  ދެށް  ކުރިއަ.  މިއަށް  ގޮތެއް  ންވީ ދާށްން   

އް ދައްކަވާނެ ކަމަށް  ގައި އަލިމަގެމީ  އަޅުގަނޑުމެން،  މާހެންވީ ނަވާ. އެ ޑައިގަން އެދިވަވިދާޅުވެދެއްވަން ބައެއް ބޭފުޅުން

 .هللاބް ޢަބްދުރި މެންބަރު ޔައުޤޫތްތެށް. އިއްޒަވަނީ ޔައުޤޫބަތަމަ މި ފުރުޞަތު އަރުފުރަ

  

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބް ޢަބްދުޤޫޢުއިރާގެ މެންބަރު ޔަދާންދޫ ދާ

އިއްޒަތްތެއާ މުޤައްރި ދެ! ޝުކުރިއްޔާ  މި   ންހިތު   ޅުގަނޑު އަ.  ރުރި  ފަމިއީ  ތަކީ  ގުވަ   މިހާރު  ވަސޭއެހާ  ގުތަކަށް  ހަ 

ރުވެގެން މިކަން ނޫނީ އަދި  ޒިޓީއަށް ހާމިކޮފުޅުން ވެސް މި ރާތަކުގެ ބޭވުޒާ  ހެންކާރަށް ވެސް އަދި އެހެނިރުނުވާނެ ސަ

އެހެލުއުސޫ  މި ކުރާކަށް.  މިކަން  ވެސް  ރަނގަޅުގޮތަކީހިތުން  އަޅުގަނޑު،  ންވީމާން  އެންމެ   އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ     

ވިގެރުންބަމެން ގޮ  ސްނުން  ފޯރުކޮށްދިހުރި  ސަރުކާރަށް  އެހެންވީމާތް  ކަންނޭނގެ.  ބޮޑަ އަޅުގަނޑަ  ،ނުން  ށް  ށް 

 .  ދުކުރެވެނީ އެގޮތަށް. ޝުކުރިއްޔާތާއީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ.    އަޅުގަނޑުޢުދަށް  ސަރި މެންބަރު  ތްތެއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! މިހާރު އިއްޒަ

އިންނެމިވަގުތު    އެއްނުވޭހިކަށް  އަޅުގަނޑަސަޢުދު   އެއަޑުއައްސަވަން  އިއްޒަހެންވީމާވިހެންނެއް.  މެންބަރު  ތްތެ ،  ރި 

ށް  ރަވާ. ވަންގޮސްދެއް އާދެ! ކުރިއަށް ގެވާ.  ދަ! ކުރިއަށް ގެންޞަތު އަރުވަން. އާދެފުރު  އަޅުގަނޑުދަށް  ދު ވަޙީމަމުޙައް

 ގަޅު.ނރަ

 

 ން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވު  ވިލިނގިލި 

 ޞަތަކަށް.  ފުރު ސްޓެއް ނުކުރަން ރިކުއެ   ޅުގަނޑުއަކާތޯ ކޮންކަމަނޑު ، އަޅުގަކަށްއަޅުގަނޑަ



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭފުޅުބެ  އެދިވަޑައިގެންފައި ތިއް، ފުރުޞަތަށްއާދެ! އެހެންވީމާ   ދު މުޙައްމަ   ތޯ.ރުޞަތުދެމާފުއަޅުގަނޑުމެން  ންނަށް  ވި 

 ވަނީ.  ރު މި ފުރުޞަތު އަ ހާރުމި އަޅުގަނޑުވަޙީދަށް 

 

  ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:މަދު މުޙައްބަރުމެންފާރު ދާއިރާގެ ގޫއުނ

ވީ ސަރުކާރުގެ  އްބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހެޅުމެން  ދެންނެވީ އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު.  ޤައްރިރުޔާ މު! ޝުކުރިއްދެއާ

ސަރުކާރު  ކާ ތައިދާރާ ސަރުކާރު ވާހަކަދައްކަން.  އޮތީ  އެ  ހުރިގެ  ޝާމިލުތައިދާރާހާ  ގެ  އޮވެގެން ވުކެއްގެ  މަށް  ކަ  ން 

ޕެކޭޖްތަކާއި  ފައި އެ  ކުރައްވާމުންޔާސަތު އާ ސިގެމި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރު   ބޫލުކުރަނީޤަ  އަޅުގަނޑު

އެކުލަކުރައްވަހާމަ އެއްޗެހި   އެއަށް  ލައްވާފަވާ އި  ދެން  މަޖިލީހުންމިއަޅުގަނޑުމެން  .  ލަތާއުޅެނީ  ދޭ  ،  ންވެގެންފައެއް 

ލަފާތައަޅުގަނޑުމެން ދޭގެ  މިންކެއް  އަނެއްކާ  އަޅުގަނޑަ،  އެހެންވީމާއުޅެނީ.    ވެގެން  ދެން  ހީވަނީ    އަޅުގަނޑުމެން ށް 

ސަރުކާރާ އަނބުރާ  އެ  ކަ ވާހަކަދައް  ހަމަ  ވަންޏާލައިގެން  ކަމަށް  ބޭކާރުކޮށްލުން  ފާދޭ  ވަގުތުތަކެއް  ހަމަ  އެއީ   

  ކީ ގެ ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކަޅުގަނޑުމެންއަލަތުގައި  ޙާމި    އަޅުގަނޑުމެން މަކީ   އަނެއް ވިސްނުކަންނޭނގެ. ދެން އަނެއްކާ 

ސަރުކާމެހެންކޮ ކަންނޭރަން  ނުވާނެ  ވެސް  ރެކޮމަންޑޭޝަނަކަށް  ލާޒިމްވާ  ޢަމަލުކުރުން    ން ތުގޮ  ނީ ނޫގާނގެ  ކަށް 

ގޮތުގަ ބޫޤަށް  އަޅުގަނޑަ ދެން  އިލުކުރެވޭ  ޕޮއިންޓައަޅުގަނޑުމެން.  ވާންގެ  ރާއްޖޭގެ ޑައަޅުގަނވީ  ކަށް  ހީވަނީ    ށް 

ވެޤާ އަސާސީނޫނުއަސާސީ  ކުރޭ  އެބަ  ލާޒިމް  ޙައްސް  ބޯ  ދި  ފެނާއިޤުތައް  ވަޞީލަތްތައް  ބޭނުންޅުމަށް  ރިއުއަދި  ވާ 

ޙައްޤުތަކެށްފޯރުކޮ ވަކި  އެބަހުދިނުމުގެ  ކަށަވަރުކޮއް  އެއާއިއެކީގައިރި  އަދި  ގާނޫނުތަކާއި  ހެދި  ށްދީފަ.  ހުރި  ފައި 

ހި ކަންކަމުގައިއެއްގޮތަށް  ކޮވި  ، ންގާ  ރޯގާއާ މި  މި  ޑް  ކަން  ގުޅިގެން  ދެންނެވި  ހިންގާ  މި    ށް ގާނޫނުތަކަކަމުގައި 

އަދި   އެއަޅުގަނޑުމެން  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  ކަންކަމާއި  ފާހަގަކުރި  މި  މެންބަރުން  ނަށް  އަޅުގަނޑުމެންއްގޮތަށް  މިއަދު 

ކަންނޭނގޮތު  ލަފައެއް  ހުށަހެޅުން  ކަންކަން  އެ  އެގެގައި  ނުފެއަޅުގަނޑަ،  ހެންވީމާ.  އެކީކަށް  އިދާރާތަކާއި  ގައި  ނޭ 

  އެކީގައި   މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލުތަކާއަޅުގަނޑުމެން  ބަދަލުގައި    ށެއް. އޭގެކައަނެއްކާ މި މަޝްވަރާތައް ބާއްވާ 

 ޔާ.  އްކުރި ޝުށް ހީވަނީ އޮތް ގޮތަކީ. އަޅުގަނޑަފޮނުވުންހެން   ށް ގޮތަ އްކެރެކޮމަންޑޭޝަންތަ މެންޑުއަޅުގަނ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އި  ލީގަ އަ ގެ  ކެއް ތަ، ތި ދެއްކެވި ހުރިހާ ވާހަކަފުޅުމާވީއެހެން  .ވަރަށް ސާފުޅު ވެސް ހަމަ  ޅުވި ވާހަކަފުދާ ވިދެ! ތި އާ

ކޮއަޅުގަނޑު އިއްޒަނަންކްލޫޝަގެ  ހުރިހާ  ހުށަހެ  ތެރި ތްކީ  ޚިޔާލުފުޅުތަޅުމެންބަރުން  ހުރިހާ  ވެސް  އްވި  ން  އިއެކެއް 

ނުގެއްލޭ ގޮޚި އެއްވެސް   އެކުލަވައިލާފައި ތި  ގޮތު  ންޑޭޝަންތަކެއްރެކޮމަ ޑުމެން  އަޅުގަނތަށް  ޔާލުފުޅެއް  ގައި ރިޕޯޓެއް 



  

އޭގެ   ފޮބޭފުޅުންނަށް  ރައް   ނުވުންޑްރާފްޓެއް  މި  ކަމާ ޖިމަ  ންގެޔިތު އަދި  ކޮމިބެހޭ   ލީހުގެ  މެންބަރުންނަށް    ޓީގެ  

ވިސްނުންފުޅުތަފެނިވަޑަ ކަމަށް ކެއިގަންނަވާ  މަރުރައިތު  ވާތީއް  މި  މަގައިލާޙަށް  އިތުރު  ދާން  ވަޝް  ރާތަކަކަށް 

ވަގުތުށްނައަޅުގަނޑުމެން ގޮތުންނާއި    ދާދިފަހުން  ލަތުގެ  ޙާ ގެ  އަދި  ދަތިވީމާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ހަމަ 

ގިޢުމަ ވަރަށް  ހަމަ  ފަރާތްޟޫޢުތަކުގައި  މަޝްވަ ނަ  ޤަރާ ތަކާއި  މަރުކުރެވި  ބިލުގެ  އަދި  ގިނަ  ރާރު  ވަރަށް  ޙަލާގައި 

އެއްކޮށްފައި ހުއަޅުގަނޑުމެން  ތަކެއް  ތުމަޢުލޫމާ އެހެންނާނެ  ކޮ،  މާންވީވެސްމެ.    ގެ ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކެއްމިޓީގެ  އެ 

ކަގޮވާށް ފޮނުއީސަރަހުގެ  މަޖިލީ   އިގޮތުގަ އެއްވެސް އިއްޒަތްތެރި  އަކޮންކްލޫޑްކުރުން. ދެން އެ  އަޅުގަނޑު މަށް  ތަށް  ށް 

އިދި ހައްދަ މެންބަރަކު  ވަން ވާކޮޅު  ކަމަށް  އެކަ  ވެސް  ޏާ  ބައްދަލުވުން  މުޅިން    ފައި ހާއަޑުއަ   އަޅުގަނޑުން  ކޮމިޓީ 

އެން އެގޮތް  ނޫނީ  ރަނގަޅުނިންމައިލާނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ތޯމެ  ޚުލާދެންމެ  މި  ޞާ  ގޮތުގައި  ގޮތަށް  ދަންގެ  ނަވައިލި 

އެންމެ  ށްއަރިކު ދެޅުނގަރަދިއުން  ދެތޯ.  އެހެންން  މެންބަރަކު  އާތިން  ވިދާޅުވެއްޖެ ނ  ވެސް  އެކޭ  ށް  އަޅުގަނޑަ އްޔާ 

 ވާނެ.  ންފަރޓަބަލްކޮ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަ

 އަޅުގަނޑު ތާއީދު.

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ދު ޚައިތަމް ވާޙްމަބަރު އަންދާއިރާގެ މެކުނު ންގޮޅި ދެމައްޗަ

 އިނގޭތޯ.  ތާއީދުސް ހަމަ ވެ ޅުގަނޑުރު އަމުޤައްރި

 

 : އްކެވުންލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެމެންބަރު ޢަދާއިރާގެ  ންދޫކެ

ދަމުޤައްރި ވެސް  އަޅުގަނޑު  ވަރަ ނަވާންރު  ބޭނުންވީ  ރަނގަޅަށް  ށްލަން  އަޑުމުޤައްރި   އިންކަން  އައްސަ ރު  ވަން 

ންޓުން  އިއްޗަށް ހަމަ ޕޮރީ  ބަރަށް ވަރަށް ރާރިހާ ވާހަކަތަކެއް ވަރަށް ބަހުއަޅުގަނޑުމެން ދެއްކި  ށް އެނގިއްޖެ ނޑައަޅުގަ

 ޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދު އިނގޭތޯ.  ، އަޅުވެއްޖެ. އެހެންވީމާދާއި ވިކޮށްލައްވާފައިޒްޓަށް ސަމަރަންޕޮއި

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ  ޔާސަތުންރި

ބޮޑަ ޝުކުރިއްޔާ. ވަރަށް  ވާހަ  ށް  ނުދެކަދެން  އިއްޒަފުޅު  ލިޔުމުން  މެންރި ތެތްއްކެވިޔަސް  ވެސް    ބަރު   މީކާއީލް 

އެހެންވީމާދުކުރައްވަ ތާއީ އެކަށީގެންއަޅުގަނޑަ،  އިފި.  މިންވަށް  ވެވާ  ތާއީދު  ދެކެނީ.  ލިސް  ރަކަށް  މި  ކަމަށް  ބިއްޖެ 

އެގޮތައެހެންވީމާ ކޮ،  ގޮމިށް  ކުރިއަށްދާންވީ  އެގޮޓީން  ކަ  ތަށްތް  ބަނިންމެވީ  މިއަޅުގަނޑުފައި  ލާމަށް  ދުގެ  އަގެ 

ނިންމާބައްދަލުވު މި  ބޮޑަ.  ލަނީން  ޝުވަރަށް  އިނގޭތޯ ށް  ހުރިތްއިއްޒަ  ކުރިއްޔާ  ގަޑިއަށް  ހާ ތެރި  މެންބަރުން   



  

ބަރުފަ ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިއަށް  ބަހައްޓަވައި  އޮސްކުރައްވައިޙުވާތެރިކަން  ވަރަށް  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ހުރި  ށް  ޓަރު 

ކީ އަދާކޮށް ތި  އިއެ ކަމާވާޖިބު ވަރަށް އަމާނާތްތެރިގެ އަޅުގަނޑުއި. ދެން ޅުތަކެއް ދެއްވިކަމަށް ޓަކަފުލުޔާ  ޚިވިބިނާކުރަނި

ރިޕޯ ޑްރާފްޓެބޭފުޅުންނަށް  ފޮޓުގެ  އަވާނަނު އް  ވަރަށް  ބޮޑަން  ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ ވަހަށް.  އެހެންވީމާ   ށް  ،  އިނގޭތޯ. 

   . ލަނީންމާނި އަޅުގަނޑުމިހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން  

_____________________ 

 




